
DICA
Indicatorontwikkeling

Selecteren

Processtap Wat gebeurt er in de praktijk? Waar kunnen we van leren?

Inventariseren 
en selecteren

Zorgpad

• Doel gericht op (intern) leren en verbeteren. 

• Externe transparantie is een afgeleid doel

  en maakt wel deel uit van de ontwikkelcyclus. 

• Doelgroep wordt bepaald door zorgverleners. 

• DICA volgt de richtlijn om te bepalen wat 

  kritische punten in het zorgpad zijn en welke 

  indicatoren relevant zijn om inzicht in te 

  krijgen om de zorg te verbeteren.  Doelgroep

Tips!

Dokters, patiënten en zorgverzekeraars hebben behoefte aan inzicht in de kwaliteit van 
zorg. Betrouwbare gegevens over de uitkomsten van behandelingen zijn nodig om de 
zorg continu te blijven verbeteren. DICA faciliteert al sinds 2011 kwaliteitsregistraties 
voor meerdere disciplines en diverse aandoeningen binnen medisch specialistische zorg.

In 2021 zijn er 22 kwaliteitsregistraties. DICA werkt met een team van zorgverleners, 
informatici en methodologen aan het (door) ontwikkelen van indicatoren. Zij hanteert 
een standaardaanpak waarbij leren en verbeteren centraal staat. Zorgverzekeraars en 
patiënten worden via twee jaarlijkse conferenties betrokken bij de selectie en 
ontwikkeling van indicatoren. 

Lees meer over de achtergrond en werkwijze van DICA en de behaalde resultaten.
Leerpunten uit de praktijk vindt u in onderstaand overzicht. 

Doel

• Duidelijkheid over het doel is belangrijk 

  om iedereen aan boord te houden. 

• Intrinsieke motivatie is essentieel voor 

  succesvolle (door)ontwikkeling.  

• Zorg voor duidelijke rolverdeling. 

• Zorgverleners zijn bij DICA in de lead. 

  Er zijn geen andere stakeholders bij het 

  uitwerken van het zorgpad betrokken.

  Via een jaarlijkse cyclus met ontwikkel- en 

  indicatordagen kunnen stakeholders input 

  geven over de selectie en het vaststellen 

  van indicatoren voor externe transparantie.

• Zorgverleners zijn in de lead. 

• Tijdens de ontwikkeldagen kunnen externe 

   stakeholders indicatoren aandragen voor 

   de selectie.

• Een keer per jaar kunnen zorgverzekeraars 

  en patiënten indicatoren aandragen om op 

  te nemen in de registratie. 

• Duidelijkheid hierover helpt om rollen 

   helder te houden.

• Begin vanaf de start met interne terugkoppeling naar zorgverleners. Wees duidelijk in je 

   doelen en proces en neem zorgverleners mee in het proces. 

• Geef zorgverleners de kans om te verbeteren en creëer een veilige ruimte door nieuwe 

   indicatoren niet direct extern transparant te maken.

Doelbepaling
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Deze informatie is afkomstig van een interview met Jacqueline Hartgerink (maart 2021) t.b.v. de Indicatortool

• Een team met zorgverleners, statistici, 

  methodologen, informatie specialisten 

  en epidemiologen is betrokken bij het 

  vormgeven én beoordelen van indicatoren. 

• DICA werkt vanuit de EPD registraties en 

  verzamelt gegevens automatisch. In de 

  praktijk blijkt dit weerbarstig en nog niet 

  alle ziekenhuizen hebben een automatische 

  dataverzameling ingeregeld. 

• Controleloop is ingebouwd in de 

  verzameling zodat foutieve registratie 

  gesignaleerd wordt. 

• DICA werkt altijd direct met landelijke 

  dataverzameling en werkt, in principe, 

  niet met pilots.  

• DICA heeft ook een wetenschapsbureau 

  opgesteld om te toetsen en analyseren. 

  Zij ondersteunen de teams hierin. 

• Interne stakeholders zijn betrokken bij 

  het vaststellen van de interne set. 

  Zij bepalen ook welke indicatoren, 

  volgens hen, betrouwbaar genoeg zijn 

  om transparant te maken. 

• Externe stakeholders zijn betrokken bij 

  het definitief vaststellen externe set.  

• Zorg voor directe terugkoppeling en 

  continue verbetering om indicatoren zo 

  goed mogelijk te registreren. 

• Geef ook aan wat niet mogelijk is of wat 

  voor teveel registratielast zorgt.

• Sluit (zoveel mogelijk) aan bij bestaande 

  registraties. 

• DICA start met een interne verbetercyclus 

  en maakt indicatoren pas transparant als 

  zorgverleners de mogelijkheid hebben 

  gehad om indicatoren zelf te bestuderen 

  en registratie te optimaliseren. 

• Stel een team van diverse achtergronden 

  samen om indicatoren te beoordelen. 

• Maak het proces voor iedereen inzichtelijk 

  en maak duidelijk wat een ieders rol en 

  verantwoordelijkheid is.  

• Belangrijk is om bij het vaststellen van    

  indicatoren uit te gaan van je primaire 

  doelstelling.

• Tijdens de indicatorendagen wordt samen 

   met zorgverzekeraars en patiënten een 

   selectie gemaakt voor indicatoren op de 

   transparantiekalender. 

• Selectie van indicatoren wordt tripartiet 

  ingediend bij het Register. 

• Stem de selectie af met zorgverzekeraars 

   en patiënten.

• Dit ligt bij de zorgverleners zelf.

• DICA doorloopt jaarlijks dezelfde cyclus.  

• DICA faciliteert zorgverleners die willen 

  leren en verbeteren door goede 

  terugkoppelinformatie en door het 

  eventueel faciliteren van bijeenkomsten. 

• Focus ligt op continue verbetering en 

  evaluatie. 

• Terugkoppeling van real-time data is van 

  essentieel belang. 

• Goed en duidelijk proces helpt om iedereen 

  aan boord te houden. 

• Jaarlijkse rapportages worden opgesteld 

  met inzicht in behaalde resultaten. 

  Dit draagt bij aan het stimuleren van 

  kwaliteitsverbetering. 

(optioneel)



Geboortezorg
Indicatorontwikkeling

Processtap Wat gebeurt er in de praktijk? Waar kunnen we van leren?

Inventariseren 
en selecteren

Zorgpad

• Primaire focus ligt op kwaliteitsverbetering.  
• Transparantie van indicatoren is ook gericht 
   op het bijdragen aan kwaliteitsverbetering.
• Deze doelstelling is expliciet omschreven in 
   een governancestuk.
• De doelgroep is helder: vrouwen die 
   zwanger worden, zwanger zijn, geboorte, 
   en kraambed.
• Discussie vindt nog plaats over hoe ver 
   de doelgroep strekt m.b.t. preventie.
• Alle indicatoren zijn ontwikkeld op basis 
   van de zorgstandaard.
• Deze standaard is met betrokken partijen 
   opgesteld en wordt breed gedragen. 

Doelgroep

Integrale geboortezorg heeft het doel om perinatale sterfte en morbiditeit te reduceren 
en de integrale geboortezorg meer cliëntgericht doelmatig en effectief te maken. 
De werkgroep indicatoren integrale geboortezorg, onder begeleiding van het College 
Perinatale Zorg (CPZ), is verantwoordelijk voor het opstellen, monitoren en evalueren 
van de indicatorset. De werkgroep wordt bijgestaan door experts uit het veld die 
kunnen worden geraadpleegd bij het opstellen van indicatoren.

De indicatorset, die de kwaliteit van de geboortezorg monitort,
bedient meerdere doelen: 
• Op landelijk en regionaal niveau leren en verbeteren
• Relevante keuze-informatie voor cliënten bieden 
• Zorginkoopinformatie genereren voor zorgverzekeraars

Momenteel bestaat de indicatorset uit zorginhoudelijke uitkomst- en procesindicatoren, 
cliëntervaringsmetingen, indicatoren gericht op het monitoren van de implementatie 
van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) en uit klantpreferentie indicatoren 
gericht op verloskunde en kraamzorg. 

Doel

• Stel het doel kwaliteitsverbetering centraal 
   en boven andere doelen. 
• Maak met elkaar duidelijke afspraken 
   over de in- en exclusiecriteria.
• Uitdaging is om te komen tot een integrale 
   aanpak waar alle partijen achter staan. 
• Door goede systematische beschrijving 
   op te stellen van het zorgpad, heb je 
   een goede basis voor het selecteren van 
   indicatoren.

• Selectie is samen met partijen uitgevoerd 
   o.b.v. literatuuronderzoek, gebruik van 
   bestaande indicatoren en expert meetings. 
• Eerst zijn zorginhoudelijke indicatoren 
   geselecteerd gericht op geboorte. 
   Stapsgewijs worden toegevoegd: PREM, 
   preventie en nazorg (kraambed). 

• In het selectieproces is het belangrijk om 
   transparant te zijn in keuzes die je maakt. 
• Documenteer de gemaakte afwegingen en 
   afspraken.  
• Selecteer indicatoren samen met patiënten. 

partijen: KNOV, NVOG, 
Bo Geboortezorg, NVK, NVZ, 
Federatie VSV’s, ZN en de 
Patiëntenfederatie Nederland, 
onder voorzitterschap CPZ.

Selecteren

Doelbepaling

• Partijen in de zorg slaagden er in eerste instantie niet in om tot overeenstemming te komen 
   over de wijze waarop het integrale zorgpad landelijk vormgegeven zou moeten worden. 
   In tweede instantie heeft het Zorginstituut met doorzettingsmacht de Zorgstandaard 
   Integrale Geboortezorg hierop aangepast: de zorgpaden worden niet landelijk maar regionaal 
   vormgegeven. De partijen hebben hiermee ingestemd en de aangepaste zorgstandaard 
   gezamenlijk ingediend bij het Register. Dit leidt in de praktijk tot minder uniformiteit en 
   betekent dat regionale verschillen in zorgpaden kunnen bijdragen aan regionale verschillen 
   in indicatorwaardes.
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Deze informatie is afkomstig van een interview met Caroline van Weer en Rene Stussgen (maart 2021) t.b.v. de Indicatortool

• Geboortezorg heeft een eigen registratie 
   die ooit opgezet is voor onderzoek (Perined). 
• Samen met experts en de betrokken partijen 
   wordt de definitie opgesteld. 
• Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de 
   bestaande Perined registratie. 
   Haalbaarheid is een belangrijk criterium.
• (Regelmatige) terugkoppeling richting 
   zorgaanbieders is essentieel om te leren en 
   verbeteren. Dat wordt nu ingeregeld.
• Alle indicatoren worden direct landelijk
   geregistreerd.
• De werkgroep maakt definitieve keuze voor 
   de indicatoren op basis van de 
   beoordelingscriteria, het onderscheidend 
   vermogen en de bruikbaarheid van de 
   indicatoren in de praktijk.

• Denk bij definiëring na over de 
   haalbaarheid van de registratie.
• Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande 
   registraties.
• Automatische levering is vooruitstrevend 
   maar blijkt lastig in de praktijk. 
   Blijf hieraan werken.
• Zorg voor (continue) herkenbare en 
   gebruiksvriendelijke terugkoppeling naar 
   zorgaanbieders om actie gericht op 
   verbetering te stimuleren.
• De kwaliteitsgegevens op basis waarvan de 
   indicatorscores worden berekend worden 
   direct landelijk geregistreerd
• Kijk bij de beoordeling ook naar indicatoren 
   die niet (meer) werken in de praktijk. 
   Deze indicatoren kun je laten vervallen.
• Zorg dat alle betrokken partijen zijn 
   aangehaakt bij de selectie.

• Zorg ervoor dat alle partijen aan boord zijn 
   bij keuze voor externe transparantie.
• Maak een duidelijke afweging wat wel en niet 
   opgenomen moet worden in het Register.

• Maak een afweging tussen wat ingediend 
   wordt bij het Register en wat op andere 
   wijze transparant wordt gemaakt.

• Dit zou meer aandacht moeten krijgen.
• Hierbij gaat het zowel om het gebruik van 
   indicatoren door zorgaanbieders als door 
   zorgverzekeraars (voor inkoop) en patiënten 
   (voor keuzeinformatie).
• De werkgroep bespreekt jaarlijks de 
   ontwikkeling van indicatoren.
• Stapsgewijs worden indicatoren 
   toegevoegd en telkens beoordeeld.

• Denk vanaf de start ook na over de
   implementatie in de praktijk en wie de 
   indicatoren, met welk doel, wil gebruiken.
• Zorg voor een jaarlijkse evaluatie van de 
   indicatoren.

(optioneel)

Tips!
• Zorg voor een constante en heldere communicatie over de gemaakte afspraken.
• Zorg voor goede registratiesystemen voor de registratie van indicatoren.
• Koppel indicatoren terug aan betrokken partijen voor gebruik in de praktijk.

Geboortezorg

Inventariseren 
en selecteren

• Toetsingscriteria naast inhoudsvaliditeit, 
   vertekening en betrouwbaarheid: 
   bruikbaarheid praktijk en zeggingskracht. 

Beoordelen en 
Vaststellen



LROI
Indicatorontwikkeling

Processtap Wat gebeurt er in de praktijk? Waar kunnen we van leren?

Inventariseren 
en selecteren

Zorgpad

• Gestart in samenwerking met de 

   wetenschappelijke vereniging met een 

   duidelijk af te bakenen doelgroep.

• Gericht op interne verbetering en op het 

   kunnen volgen van patiënten (protheses).

• Op termijn ook externe transparantie.

• Bij doorontwikkeling wordt nu ook gekeken 

   naar gebruik van gegevens in het proces 

   van Samen Beslissen.

• Registratie is al gestart in 2007. Vanaf start 

   bezig geweest om vanuit richtlijnen de 

   registratie vorm te geven.

• Registratie sluit aan bij het EPD waardoor 

   je ook het zorgpad van patiënten volgt.

Doelgroep

Tips!

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is een register voor 
gewrichtsprothesen (heup, knie, enkel, schouder, elleboog, pols, vinger en duim) die in 

Vereniging (NOV) opgericht. 

De LROI is gestart met een registratie voor heup- en knieprotheses en tussen 2014 en 
2016 zijn enkel-, schouder-, elleboog-, pols-, vinger- en duimprotheses toegevoegd. 
Naast dat de gegevens worden gebruikt om, in geval van calamiteiten, patiënten te 
kunnen traceren, gebruikt de NOV de gegevens om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 
Zij stelt rapporten en benchmarks (LROI Benchmark) op waarmee artsen inzicht krijgen 
in hun uitkomsten, toelichting op afwijkingen in deze uitkomsten en een benchmark 
t.o.v. andere zorgaanbieders in Nederland (spiegelinformatie). Daarnaast worden 
indicatoren aangeleverd aan het Register voor externe transparantie. 

Momenteel bekijkt het programma Uitkomstgerichte Zorg in hoeverre indicatoren voor 
heup- en knieprotheses kunnen worden ontwikkeld voor Samen Beslissen.

Doel

• Interne kwaliteitsverbetering als primaire 

   doel versterkt commitment.

• Externe verantwoording in 

   gezamenlijkheid met verzekeraars, 

   patiënten en zorgverleners invullen.

• Aansluiten bij EPD en data die er al is, 

   zorgt dat je ook aansluit bij het zorgpad 

   dat patiënten volgen.

• Samen met wetenschappelijke vereniging 

   is selectie gemaakt van indicatoren.

• De wetenschappelijke vereniging geeft 

   duidelijke uitleg en context rondom 

   gewenste indicatoren.

• Vanuit de behoefte van alle partijen 

   wordt gekeken naar wat er nodig is.

• Betrekken van de kwaliteitsregistratie als 

   adviseur draagt bij aan het inzicht in wat

   mogelijk is o.b.v. de beschikbare gegevens.

• Werk nauw samen met de wetenschappelijke vereniging.

• Stel interne kwaliteitsverbetering voorop.

• Zorg voor goede registratie die aansluit bij het EPD, vanuit daar kun je door ontwikkelen, 

   ook voor de doelen externe transparantie en Samen Beslissen.

Selecteren

Doelbepaling
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Deze informatie is afkomstig van een interview met Geke Denissen (maart 2021) t.b.v. de Indicatortool

• Start de definitie vanuit wat je exact wilt 

   weten. Onderzoek daarna wat er vanuit 

   beschikbare registraties mogelijk is.

• Zorg dat interne datakwaliteit goed is.

• Maak het makkelijk voor zorgaanbieders 

   om te registreren. 

•  Start altijd met interne terugkoppeling van   

    indicatoren.

• Gegevens worden altijd direct op landelijk 

   niveau verzameld, zonder pilot.

• Intern continu proces om samen met 

   betrokkenen zeggingskracht en bruikbaar-

   heid van de indicatoren te beoordelen.

• Extern proces altijd tripartiet en kijken 

   vanuit de behoeften van alle partijen. 

   Vaststellen van indicatoren vindt meestal 

   een keer of twee keer per jaar plaats.

• Voor interne doelen wordt vaststellen van 

   indicatoren samen met de wetenschappelijke 

   vereniging gedaan vanuit de behoefte van 

   de zorgverlener.

• Voor externe doelen wordt dit tripartiet 

   gedaan en wordt gekeken vanuit de 

   behoefte van partijen. Hierbij wordt de 

   kwaliteitsregistratie betrokken voor de 

   duiding van de indicatoren.

• Belangrijk om aan de start al na te denken 

   over de duiding van de indicator. 

• Registratie vanuit het EPD blijkt in de 

   praktijk weerbarstig.

• Zorg dat zorgverleners achter de definitie 

   van de indicator staan zodat er eenduidig 

   wordt geregistreerd.

• Automatische aanlevering is niet altijd 

   mogelijk vanuit het EPD, sturing vanuit de 

   zorgaanbieder op automatische aanlevering 

   kan tijd besparen om de gegevens in 

   te voeren.

• Externe transparantie kan stimuleren tot 

   het beter registreren van de gegevens, 

   dat legt een druk op zorgverleners.

• Zorg voor goede interne cyclus voor het 

   beoordelen van de indicatoren.

• Durf ook indicatoren te laten vervallen 

   voor externe transparantie als de 

   zeggingskracht laag is.

• Betrek de duiding ook in het beoordelen 

   van de indicatoren. Zorg dat een indicator 

   goed uit te leggen is en dat voor iedereen 

   duidelijk is wat de relatie met kwaliteit 

   van zorg is.

• Zorg voor een duidelijk omlijnd proces.

 

• De kwaliteitsindicatoren van de heup- en 

   knieprothese zijn tripartiet aangeboden bij 

   het Register door de zorgverleners, 

   zorgverzekeraars en patiënten. 

• Maak selectie van indicatoren die 

  aansluiten bij behoefte van de drie partijen.

• Selectie van een beperkt aantal indicatoren 

   is hierin een uitdaging.

• Intern is het belangrijk om terugkoppeling 

   te faciliteren.

• Terugkoppeling wordt op verschillende

   manieren gegeven (dashboards, 

   rapportages, mondeling) om zo groot 

   mogelijk bereik te creëren.

• Zorg voor makkelijk toegankelijke 

   terugkoppelinformatie.

• Veel partijen zijn bezig externe indicatoren 

   terug te koppelen naar hun eigen achterban. 

   Centrale regie zou hen veel tijd besparen 

   en duiding eenduidiger maken.

• Indicatoren die niet meer onderscheidend 

   zijn op den duur laten vervallen voor externe 

   transparantie, intern kunnen ze blijven.

(optioneel)



Pancreascarcinoom
Indicatorontwikkeling

Processtap Wat gebeurt er in de praktijk? Waar kunnen we van leren?

Zorgpad

• Focus ligt op intern leren en verbeteren. 

• Bij doorontwikkeling wordt ook gekeken 

   naar inzicht in het individu en het gesprek 

   in de spreekkamer.

• Externe transparantie is geen doel op zich, 

   maar wel een afgeleid doel.

• Uitgebreid zorgpad vanuit multidisciplinaire

   context opgesteld als Metrolijn. Bestaande 

   klinische pad en multidisciplinair overleg zijn 

   uitgangspunten om volledige patiënt journey 

   van eerste t/m derde lijn in kaart te brengen.

• De Metrolijn is dynamish: o.b.v. o.a.

   andere nieuwe kennis, onderzoek en 

   logistiek wordt deze aangepast.

Doelgroep

Om de kwaliteit van zorg voor patiënten met pancreaskanker te verbeteren is de Dutch 
Pancreatic Cancer Group (DPCG) opgericht. Een landelijke multidisciplinaire werkgroep waarin 
gastro-intestinaal chirurgen, MDL-artsen, medisch oncologen, radiologen, radiotherapeuten, 
pathologen, diëtisten en verpleegkundig specialisten samenwerken. 

De DPCG wil door multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek, bij- en nascholing én de 
landelijke audit DPCA (Dutch Pancreatic Cancer Audit) de kwaliteit van zorg verbeteren. De 
DPCA kent indicatoren voor externe transparantie en interne terugkoppeling. Deze zijn nog 
sterk gericht op de chirurgische uitkomsten van de zorg. 

De DPCA is onderdeel van de DICA en volgt ook dit proces (zie casus DICA). Terugkoppeling en 
benchmarking staat centraal, om te leren en verbeteren. Pancreaskanker maakt deel uit van de 
eerste batch aandoeningen binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg (UGZ), waarbij 
gekeken wordt naar de (door)ontwikkeling van indicatoren voor Samen Beslissen. 

Voor de doorontwikkeling van indicatoren wordt ook gebruik gemaakt van een Metrolijn die 
door het Radboudumc is opgesteld en waarin het zorgpad van patiënten multidisciplinair is 
uitgewerkt. In het praktijkvoorbeeld richten we ons op het traject dat met behulp van een 
subsidie van het Zorginstituut Nederland is toegekend aan het project empower2decide. 
Dit is ontwikkeld door het Radboudumc samen met een multidisicplinair team van behandelaren 
uit haar netwerk ziekenhuizen en Panton Service Design for health care. Dit raakt aan de 
ontwikkeling binnen de DPCA, waardoor we ook hier inzicht in geven. 

• Uitleg en voorbeelden Medische Metrolijn Panton en Medische Metrolijnen VVCZ
• Voorbeeld Metrolijn Pancreascarcinoom

Doel

• Duidelijkheid over het doel is belangrijk 

   om iedereen aan boord te houden.

• Zorg dat je goed inzicht hebt in het, 

   multidisciplinaire, pad dat de patiënt 

   doorloopt.

• Maak in het zorgpad duidelijk waar 

   beslissingen toe leiden en welk effect 

   dit heeft op het zorgpad van de patiënt.

Doelbepaling
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Deze informatie is afkomstig van een interview met Marion van der Kolk (maart 2021) t.b.v. de Indicatortool

• Het moet kraakhelder zijn hoe de indicator 

   gedefinieerd wordt en waar het toe dient. 

   Bij pancreascarcinoom worden de definities    

   gebaseerd op de ISGPS definities.

• Data wordt teruggekoppeld naar het team

   waarbij samen wordt doorlopen of alles 

   voor patiënten goed is geregistreerd. 

• Er wordt ook actie ondernomen als 

   registratie niet goed gaat (o.a. scholing). 

   Dit is onderdeel van de dagelijkse praktijk.

• Een zorgpadleider bekijkt, o.b.v. dashboard 

   met EPD gegevens, wat er gebeurt.

• Sommige indicatoren zijn heel zeldzaam,

    maar wel belangrijk voor het uitvoeren 

    van de zorg. Deze afweging wordt 

    telkens gemaakt. 

• Indicatoren die niet veel zeggen over 

   kwaliteit van zorg worden uitgesloten.

• Zorg dat degene die registreren weten 

   hoe de zorg inhoudelijk samenhangt 

   met de indicator, om misverstanden 

   te voorkomen.

• Controle op registratie is belangrijk 

   om zeggingskracht te behouden.

• Plaats de indicator in context van de 

   zorg om aan te sluiten bij belevingswereld 

   zorgverleners. 

• Selecteer zinvolle indicatoren die iets zeggen 

over de kwaliteit van zorg of waarde voor 

patiënt en/of zorgverlener hebben en waarop 

je kan verbeteren

Inventariseren 
en selecteren

• Selectie vindt plaats op basis van het 

   opgestelde zorgpad dat in eerste instantie 

   is gebaseerd op Evidence Based Medicine 

   en gericht is op indicatoren rondom 

   kwaliteit en veiligheid. Personalisatie van 

   deze indicatoren is een volgende stap. 

• Indicatoren voor inzicht in het individu 

   worden apart geselecteerd (binnen het

   programma Uitkomstgerichte Zorg).

• De selectie wordt gemaakt vanuit een 

   multidisicplinair team dat gezamenlijk 

   speerpunten vastlegt waarop ze binnen 

   het specifieke zorgpad willen verbeteren. 

• Voor chirurgen zijn standaard indicatoren    

   geselecteerd (ook voor externe 

   verantwoording (DICA)). Deze indicatoren 

   kunnen worden uitgebreid of aangepast. 

• Er is een kernteam met diverse expertises 

   betrokken bij de selectie.

• Voorkom ‘overregistratie’ door een

   te grote selectie.

• Maak een keuze en begin te meten, 

  als de indicator niet werkt kun je deze 

  ook weer uitsluiten.

Selecteren



Pancreascarcinoom

Processtap Wat gebeurt er in de praktijk? Waar kunnen we van leren?

Deze informatie is afkomstig van een interview met Marion van der Kolk (maart 2021) t.b.v. de Indicatortool

Gebruiken

Implementatie

Indienen Register

Onderhoud
& Evaluatie

• Dit gebeurt via de DICA-route waarbij 

   indicatoren ingediend worden voor 

   externe transparantie.

• Gericht op chirurgische complicaties, 

   opname duur, MDO en starten adjuvante 

   chemotherapie.

• Momenteel maakt Pancreas onderdeel uit 

   van het programma Uitkomstgerichte Zorg 

   en wordt gekeken of uitkomstindicatoren 

   voor Samen Beslissen kunnen worden 

   opgesteld.

• Heb ook oog voor multidisciplinaire context.

• Interne cyclus van leren en verbeteren 

   is ingericht.

• Resultaten worden teruggekoppeld tijdens 

   bijeenkomsten met het behandelteam. 

• Metrolijn wordt continu aangepast aan 

   nieuwe inzichten en de praktijk.

• Er moet een interne motivatie zijn om te 

   leren en verbeteren.

• Het proces moet op orde zijn, zodra er iets 

   naar boven komt, met team kijken hoe 

   je hierop kan acteren. 

• Continue terugkoppeling van de resultaten 

   is hiervoor essentieel.

(optioneel)

Tips!

• Zorg dat het ontwikkelproces proces duidelijk is vormgegeven. 

• Zorg voor interne leer- en verbetercyclus met het team en werk gerichte acties uit.

• Breng het zorgpad zorgvuldig in kaart en houd rekening met het multidisciplinaire karakter 

   van een aandoening. Zie dit als dynamisch proces. Heb oog voor mogelijke veranderingen.

• Zet de kennis en krachten van alle medewerkers in.



Santeon
Indicatorontwikkeling

Selecteren

Processtap Wat gebeurt er in de praktijk? Waar kunnen we van leren?

Inventariseren 
en selecteren

Zorgpad

• Doel Samen Beter is leren en verbeteren 

   en Samen Beslissen stimuleren.

• De ontwikkelde uitkomstinformatie moet 

   bijdragen aan behandelkeuzes die samen 

   met de patiënt worden gemaakt. 

• Ook het definiëren van best practices is een 

   belangrijk onderdeel. Door de resultaten  

   tussen zeven ziekenhuizen te benchmarken 

   kun je van elkaar leren en de zorgprocessen 

   daadwerkelijk veranderen indien nodig.

• Bij het vaststellen van de doelgroep wordt

   nagedacht over welke exacte patiënten je 

   mee wilt nemen en welk zorgpad zij 

   doorlopen, welke behandelopties er zijn, 

   en wat relevante uitkomst-, kosten- en 

   procesindicatoren zijn.

• Hierbij staat het zorgpad centraal.

Doelgroep

Santeon bestaat uit 7 topklinische ziekenhuizen in Nederland die intensief samenwerken. 
Hun missie is om samen de medische zorg en beleving van de patiënt te verbeteren door 
continu te vernieuwen. Het delen van resultaten en het investeren in onderzoek en innovatie 
zijn hierin belangrijke pijlers. Zij streven de volgende ambities na: 

1) Patiënten actief betrekken bij hun behandeling en keuzes.
2) Professionals werken samen, ontwikkelen en verbeteren.
3) Krachten bundelen voor onderzoek en innovatie.
4) Kwaliteit inzichtelijk maken voor patiënten.
5) Bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

Deze ambities komen terug in hun aanpak ‘Samen Beter’ en Samen Beslissen, waarin ze voor 
meerdere aandoeningen werken aan het verbeteren van de zorg. Hierbij sluiten ze nauw aan bij de 
Value Based Health Care theorie op basis waarvan uitkomsten en kosten worden geregistreerd en 
vergeleken, verschillen worden geanalyseerd en verbeteringen worden geïmplementeerd. Hiervoor 
heeft Santeon een continue feedback & leercyclus ontworpen waarin zorgprofessionals samen met 
patiënten een scorekaart vaststellen waarop indicatoren worden gedefinieerd rondom de uitkom-
sten van zorg, zorgprocessen en de kosten. De resultaten worden onderling gedeeld en besproken. 
Op basis hiervan worden verbeteringen doorgevoerd om de zorg continu te blijven verbeteren. De 
verzamelde uitkomsten worden daarnaast beschikbaar gesteld voor patiënten, om patiënten beter 
in staat te stellen mee te beslissen over de best passende behandeling. 

Doel

• Kracht van Santeon zit in de 

   samenwerking en de ondersteuning die

   geboden wordt door het programmateam. 

• Samen met andere ziekenhuizen sparren 

   over uitkomsten is cruciaal voor de 

   intrinsieke motivatie

• Doorloop het proces zorgvuldig om aan 

   het einde ook vertrouwen te krijgen om 

   externe transparantie te geven.

• Uitgangspunt: indicator bruikbaar in praktijk.

• Selectie doe je met alle betrokkenen. In het 

   ziekenhuis is alles in teams besproken en 

   gedeeld. Zo ontstaat een breed draagvlak.

• Draagvlak is belangrijk om het meten en 

   registreren goed te laten verlopen.

• Patiënten zijn vanaf het begin betrokken en 

   hun input wordt meegenomen bij de selectie.

• Ga landelijk gezamenlijk meten. Je krijgt 

   veel meer voor elkaar als je voortbouwt 

   op wat er al ligt en daarop doorgaat.

• Vind een balans tussen optimaliseren van 

   (1) draagvlak vanuit zorgverleners 

   (2) focus op individueel patiëntenperspectief   

   (3) gebruik vanuit het wetenschappelijk    

   perspectief. 

Doelbepaling



Santeon
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Processtap Wat gebeurt er in de praktijk? Waar kunnen we van leren?
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Deze informatie is afkomstig van een interview met Roald van Leeuwen en Sander van Schaik (maart 2021) t.b.v. de Indicatortool

• Begonnen ondanks dat ICT nog niet klaar 

   stond. Daardoor werd het duidelijker wat 

   nodig was en hoe dat vervolgens 

   geautomatiseerd kon worden.

• Ziekenhuizen hanteren verschillende 

   definities voor bijv. ligdag. Daar moet 

   vanaf de start aandacht voor zijn om 

   uniform te gaan registeren en vergelijken.

• Santeon denkt vanaf de start na over de 

   patiënten en de case-mix.

• Santeon heeft lead en co lead ziekenhuizen 

   per aandoening. Als lead en co lead medisch 

   leiders, data analisten en projectleiders doet 

   men de voorbereiding voor de andere 5 

   ziekenhuizen, die hier op aanvullen. Dus niet 

   opnieuw bedenken. 

• Beoordeling indicatoren gebeurt dus 

   continu met het gehele team. Lead en 

   co-lead zijn hierin belangrijk.

• Start met meten en wacht niet op het 

   perfect inregelen vanuit de ICT. 

• Het doel is niet perfecte data, maar het 

   zoeken naar de juiste informatie om de 

   zorg te blijven verbeteren en te kunnen 

   toepassen voor Samen Beslissen.

 

• Santeon is geen landelijke registratie

• Intrinsieke motivatie is belangrijk om 

   gebruik te stimuleren. De aanpak van

   Santeon (werken met leer- en verbeter-

   cyclus, jaarrapportage en het daadwerkelijk   

   gebruiken van de uitkomstinformatie in de 

   spreekkamer) draagt hieraan bij. 

• Het overkoepelende Santeon programma 

   ondersteunt ziekenhuizen om de resultaten 

   daadwerkelijk te gebruik in de praktijk. 

• Omdat indicatoren aansluiten bij de praktijk 

   blijven ziekenhuizen aangehaakt bij het 

   onderhoud en evaluatie.

• Blijf doorontwikkelen en kijk ook naar 

   mogelijkheden om informatie te gebruiken 

   voor het gesprek met de patiënt. Dit draagt 

   bij aan het gebruik. (Klinische) keuzehulpen 

   zijn hier een voorbeeld van. 

• Blijf ook kijken waar je kan verbeteren en 

   wanneer het tijd is indicatoren te laten 

   vervallen of toe te voegen. 

• Het onderhouden van een goede leer- en 

   verbetercyclus is belangrijk maar niet

   gemakkelijk. Een ondersteunend en 

   aanjagend programmateam helpt hierbij.

(optioneel)

Tips!

• Denk na over hoe je het gaat gebruiken in de praktijk. Alles is pas relevant als je scherp 

   hebt wat je er mee gaat doen. 

• Mensen worden enthousiast van verbeteringen. Maak dit inzichtelijk en werk met indicatoren 

   die verbetering mogelijk maken. Dat maakt het interessant en houdt de motivatie hoog.

• Start direct met meten en wacht niet op een perfecte ICT infrastructuur.

• Zorg voor goede (data) ondersteuning om het project uit te voeren.

Beoordelen en 
Vaststellen



VERPLEEGHUISZORG
Indicatorontwikkeling

Processtap Wat gebeurt er in de praktijk? Waar kunnen we van leren?

Inventariseren 
en selecteren

Zorgpad

• Focus op leren en verbeteren op de afdeling.

• Doelgroep en zorgpad zijn gebaseerd op het 

   Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dat 

   vormde de basis voor het gehele traject. 

• Keuze gemaakt om te focussen op positieve 

   aspecten en dus niet alleen naar ‘adverse 

   events’ te kijken, zoals ‘continentie’ in 

   plaats van ‘incontinentie’.

Doelgroep

Naar aanleiding van het ontwikkelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de sector aan de 
slag gegaan met het ontwikkelen van indicatoren. De vier thema’s voor basisveiligheid in 
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (medicatieveiligheid, decubituspreventie, 
gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute 
ziekenhuisopname) zijn vanaf 2017 een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren 
in zorgorganisaties, onder andere door indicatoren op basis van deze vier thema’s op te 
nemen in het kwaliteitsverslag. Voor elk van deze thema’s hebben zorgprofessionals 
indicatoren opgesteld. Het primaire doel is het leren en verbeteren op de werkvloer. De 
indicatoren vormen één van de bronnen om met elkaar het gesprek over kwaliteit aan te 
gaan. Het praten over kwaliteit begint niet altijd met cijfers. Wel kunnen cijfers helpen 
om signalen ‘hard’ te maken en te verduidelijken.  

Het ontwikkelen van de indicatoren is gedaan in werksessies met zorgprofessionals. 
Hoewel andere partijen wel betrokken zijn geweest, vormde input van zorgprofessionals 
de basis van de ontwikkeling. Hierbij is niet alleen gekeken naar de indicatoren, maar is 
ook een basisfilosofie ontwikkeld voor het werken met indicatoren. Deze basis heeft 
geleid tot een lijst van verplichte én vrijwillige indicatoren waaruit zorgprofessionals en 
zorgaanbieders zelf kunnen kiezen. Ze kunnen zich daardoor richten op een aantal 
thema’s waarop zij stappen willen zetten. Dit heeft geleid tot een set indicatoren 
basisveiligheid. Meer lezen? Klik hier. 

Doel

• Maak duidelijke keuze voor het doel 

   waarvoor je indicatoren ontwikkelt 

• Door indicatoren positief te formuleren 

   (bv. goede voeding i.p.v. ondervoeding) 

   stimuleer je zorgverleners.

• Werkgroepen met zorgprofessionals om 

   indicatoren te ontwikkelen. Andere partijen 

   zijn hier niet inhoudelijk bij betrokken. 

• Keuze gemaakt om niet primair te focussen 

   op uitkomsten, maar juist ook op processen 

   waar je in de praktijk van kunt leren.  

• Gekeken wat zorgprofessionals nodig hebben  

   om grip en inzicht te krijgen op hun werk. 

• Focus ook gelegd op indicatoren die voor de 

   hele populatie relevant zijn. 

• Doordat primair zorgprofessionals betrokken 

   waren is er openheid ontstaan en is een 

   grote slag gemaakt. 

• Zet zorgprofessionals in the lead bij het 

   ontwikkelen van indicatoren, wanneer de

   focus ligt op leren en verbeteren.

• Sluit indicatoren aan bij wat je wil bereiken 

   en waar je als professional invloed op hebt. 

Selecteren

Doelbepaling



VERPLEEGHUISZORG
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Deze informatie is afkomstig van een interview met Femke van Voorn (V&VN) en Sandra van Beek (Verenso), (maart 2021) t.b.v. de Indicatortool

• Daadwerkelijke besluitvorming van 

   indicatoren is door alle betrokken 

   stakeholders gedaan. 

• Wat je meet in de praktijk is leidend, en er 

   is bewust voor gekozen niet te werken met 

   case-mix correcties of betrouwbaarheids-

   intervallen. Dit omdat de focus ligt op 

   intern leren en verbeteren. 

• Gegevens zijn herkenbaar voor zorg-

   professionals en organisaties. 

• Ondanks dat de focus van de indicatoren op 

   processen ligt, brengen partijen wel 

   prevalentie van bepaalde (uitkomst)maten 

   in kaart (bv. hoe vaak komt decubitus voor). 

• Er wordt nu nog gewerkt met een vast-

   gestelde meetperiode waarin de indicatoren   

   worden geregistreerd. Streven is over te 

   stappen naar continu meting via de bron. 

• Weinig tot geen in- en exclusiecriteria 

   opgesteld omdat keuze is gemaakt voor 

   indicatoren die voor iedereen relevant zijn.

• Sluit de beschrijving van indicatoren en de 

   te gebruiken rekenregels aan bij het doel

   waarvoor je indicatoren gebruikt. 

• Streef naar (continue) meting via de bron. 

Gebruiken

zie volgende pagina
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Deze informatie is afkomstig van een interview met Femke van Voorn (V&VN) en Sandra van Beek (Verenso), (maart 2021) t.b.v. de Indicatortool

• Indicatorset is opgenomen op de 

   transparantiekalender. 

• Wel gekozen voor een set van verplichte

   en keuzeindicatoren.

• Het is ook verplicht om jaarlijks een 

   kwaliteitsverslag op te leveren.

• Zorg dat er ruimte is om gegevens toe 

   te lichten. 

• Keuze indicatoren stimuleren de eigen 

   verantwoordelijkheid van zorgprofessionals 

   en zorgorganisaties. 

• Externe verantwoording is maar een keer 

   per jaar, maar leren en verbeteren moet 

   continu gebeuren. 

• Er is een wil dat organisaties een cyclus 

   inrichten om te leren en verbeteren op 

   basis van de verkregen inzichten. 

• Het terugkoppelen van de gegevens naar 

   de teams op de werkvloer is essentieel. 

   Dit gebeurt in de praktijk nog niet overal. 

• Het Zorginstituut voert analyses uit op de 

   data waarbij zij de datakwaliteit controleert 

   en eens per jaar terugkoppelt aan veld-

   partijen. Dit wordt positief ontvangen. 

• Sommige partijen zien de indicatoren nog 

   steeds als externe verantwoording en zijn 

   nog niet gericht op het gebruik ervan 

   voor interne verbetering.  

• Voor doorontwikkeling is aandacht, maar 

   ook budget nodig. Hiervoor zijn subsidie-

   aanvragen ingediend. 

• Terugkoppelen van gegevens aan 

   zorgprofessionals is essentieel om ze te 

   gebruiken om van te leren en verbeteren. 

• Financieel budget nodig om indicatoren 

   goed door te ontwikkelen (met alle 

   betrokken partijen). 

• Voor successvolle implementatie is het

   belangrijk dat de indicatoren bruikbaar zijn 

   om het zorgproces te verbeteren.

(optioneel)

Tips!

• Zorg dat zorgprofessionals aan het roer staan bij de ontwikkeling van indicatoren, 

   wanneer de focus ligt op leren en verbeteren.  

• Maak een duidelijke keuze voor het doel waarvoor je indicatoren ontwikkelt.  

• Zorg dat de gegevens worden teruggekoppeld aan zorgprofessionals, 

   zodat ze gebruikt kunnen worden om te leren en verbeteren. 

• Maak (een deel van de) indicatoren optioneel en laat organisaties en zorgprofessionals 

   kiezen welke indicatoren ze aanleveren. Dit bevordert de implementatie en 

   eigen verantwoordelijkheid om de gegevens daadwerkelijk te gebruiken in de praktijk. 
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