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 Kwaliteitsindicatoren… een gezamenlijk project 

 Plaats in het kwaliteitslandschap 

 De domeinen 

 Het domein “Moeder en Kind” 

 TTP en dataverwerking 

 Toekomst 
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Quality Indicators Project 
Vlaamse Ziekenhuizen 

• Een gezamenlijk initiatief van de sector 

• de Vereniging van Vlaamse Hoofdartsen 

• ICURO 

• Zorgnet Vlaanderen 

• de Vlaamse Overheid 

• het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven 

• het Vlaams Patiëntenplatform, 

• de Vlaamse Verpleegunie, 

• de Rijksuniversiteit Gent, 

• de mutualiteiten  

• het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. 

 

• Dit onderstreept het multidisciplinaire karakter van 

kwaliteitsdenken en handelen 
 



Doelstelling 

 Het QI-project beoogt op de eerste plaats het 
verbeteren van de kwaliteit van de zorg door het 
stimuleren en faciliteren van het gebruik van 
klinische proces- en resultaatsindicatoren. 
Gelijktijdig komt de aldus verworven informatie 
beschikbaar voor ziekenhuizen, verstrekkers en 
overheid in hun opdracht van maatschappelijke 
verantwoording. 



Kwaliteit: waarom nu (niet)? 

Internationale en 
maatschappelijke 
tendens 

Slingerbeweging 

Dimensies van kwaliteit 

• Effectief,  

• Efficiënt, 

• Tijdig,  

• Toegankelijk,  

• Betaalbaar,  

• Patiëntgestuurd,  

• Continu, 

• Veilig  

Resultaat 

Kosten-
beheersing 
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Kwaliteitsinitiatieven 
 Internationaal 

• Agency for Health Research and Quality 
(AHRQ - USA) 

• Patient Safety Indicators 

• Pediatric Quality Indicators 

• Institute for HealthCare Improvement (USA) 

• Verbetercyclus 

• WHO PATH (EU): “Hospital Performance” 

• Oa: sectio‟s & borstvoeding bij ontslag 



Kwaliteitsinitiatieven 
 Landelijke initiatieven 

• Verschillende landen hebben een eigen 
kwaliteitsindicatorenset ontwikkeld, dikwijls met een 
eigen pathologiegebonden set 

• Duitsland 

• Frankrijk 

• Groot-Brittanië 

• Vernieuwing: PROMS 

• Luxemburg: EFQM 

• Nederland [IGZ en Zichtbare zorg] 

• Ook indicatoren voor kindergeneeskunde 

• Andere: Scandinavië, Italië … 



Kwaliteitsinitiatieven 
 België 

• Kwaliteit: een federale of regionale zaak? 

• Het Belgische model… 

• Federaal 

• Multidimensionele Feedback 

• Federaal Contract "Coördinatie Kwaliteit en 
Patiëntveiligheid“: meerjarenplan 2013-2017 

• WIV: hygiëne 

• Eigen sectorinitiatieven 

• Navigator, Matrix, 3M, Maha, VZNKUL … 



Kwaliteitsinitiatieven 
 Vlaanderen 

• Volledig nieuwe 
ontwikkeling 

• Drie pijlers 

• Sector: Indicatoren 

• Ziekenhuizen: 
accreditering 

• Inspectie: nieuw 
toezichtsmodel 

Kwaliteit 

Indica-
toren 

Toezicht 
Accre-
ditatie 



Transparantie en Verantwoording 



Transparantie en Verantwoording 

• Open rapportering met duiding van de 
(betekenis van de) resultaten 

• Geen ziekenhuisrankings, wel benchmarking 

• Een ziekenhuisrapport met aandacht voor 
verbeterinitiatieven 

• Begrijpbaar voor de zorggebruiker 



PRAKTISCHE OPZET 
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Aanpak 

Indicatoren
set ont-
wikkelen 

Validatie van de 
indicatoren 

Productie 
en 

Publicatie 

• Vrijwillige deelname 

• 4 Pathologiedomeinen: 

• Cardiologie 

• Moeder en Kind 

• Oncologie 

• Orthopedie 

• Ziekenhuisbreed domein 

• Ontwikkelingsgroepen 

• Methodologie (AIRE) 

• Registratielast beperken 

 



Organisatie: ontwikkeling 

Moeder 
en Kind 

Ontwikkelingsgroepen in samenwerking met beroepsverenigingen 



Selectie van domeinen 

• Impact van de aandoeningen op de 
gezondheidszorg 

• Het „level-of-evidence‟ en de aanwezigheid van 
een link tussen de gemeten processen en 
resultaten van de zorg.  

• Het kwaliteitsverbeteringspotentieel. 

• Controleerbaarheid door verstrekkers. 

 



Soorten Indicatoren 

 

 

• Uitkomst van het 
zorgproces 

• Verloop van de 
(zorg)processen 

Klinisch en andere 

• Organisatie van de zorg 



Prioritisering 

Meetfunctie 

• validiteit,  

• betrouwbaarheid,  

• definieerbaarheid,  

• relevantie,  

• specificiteit, 

• sensibiliteit 

Gebruik 

• impact,  

• haalbaarheid,  

• verbetervermogen, 

• interpreteerbaarheid,  

• tijdigheid, 

• vergelijkbaarheid 



Ziekenhuisbreed domein 

• Basisset indicatoren 2012  

• Patiëntenervaringen 

• Informatie aan patiënten 

• Patiëntenidentificatie 

• Medicatievoorschriften 

• Safe Surgery Checklist 

• Handhygiëne zorgverleners 

• Incidentie MRSA - Sepsis 

• (Heropnames) 

 



Casus 



Domein Moeder & Kind 

Basisset indicatoren 2012: validatie 

• Heropnames 

• Sectio‟s 

• Opname pasgeborenen op N* en NIC 

• Borstvoeding bij ontslag 

• [Kindermishandeling] 

 



ROL V/D TRUSTED THIRD PARTY 
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Wat is een TTP? 

Gevestigde, gereputeerde en aansprakelijke 
vertrouwensentiteit,  

aanvaard door alle partijen  
als een belangeloze en onpartijdige 

tussenpersoon. 



Taken van TTP 

Dataverzameling 

Validiteit 

Betrouwbaarheid 

Garantie van privacy 

Dataverwerking 

Statistiek, analyses 

Transparantie 

Feedback instrumenten 

(Web)Rapporten 



Partijen 

Samenwerking met erkende dataverwerkers 

 * Stichting Kankerregister 

 * InterMutualistisch Agentschap (IMA) 

 * Studiecentrum Perinatale Epidemiologie 

Uitvoering door TTP (Smals vzw) 

 * Onafhankelijk:  geen betrokken partij 

 * Betrouwbaar: erkende speler op het publieke terrein 

 * Vakkundig: IT bedrijf 



Proces van dataverwerking 
2 gescheiden verwerkingen 

Studiedataset 

…ZHn 

ZH2 
ZH1 

Statistische 
verwerking 

Rapportering per 
ziekenhuis 



TOEKOMST 
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Vooruitzichten 

• Zomer 2013: eerste publicatie 

• Verdere ontwikkelingen indicatoren: 

• Validatie en verbeteringen 

• Nieuwe domeinen 

• Nieuwe indicatorensets 

• Uitbreidingen naar andere sectoren 

• GGZ 

• Ouderenzorg 

 



Meer info? 

Links 

http://www.zorg-en-gezondheid/kwaliteitsindicatorenaz 

AIRE: http://www.cbo.nl/Downloads/407/AIRE Instrument 
(VERSIE 2.0).pdf 

Zichtbare zorg: http://www.ziekenhuizentransparant.nl 

Evenementen: 

Studiedag 30 november – Brussel (icuro) 

Toezichtmodel 6 december (zorginspectie) 
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