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ALGEMEEN 

Ieder jaar publiceert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) feedback op de door de ziekenhuizen 
en particuliere klinieken aangeleverde indicatoren, Het Resultaat Telt (HRT). Sinds vorig jaar komt de inspectie 
met feedback, het huidige document, welke bedoeld is voor zorgaanbieders en overige direct betrokkenen, om 
snel met de feedback aan de slag te gaan. Hierna volgt op korte termijn een publieksversie van het HRT 
ziekenhuizen. De feedback is een aanvulling op het feedbackinstrument spiegelinformatie 
kwaliteitsindicatoren (SKI) dat beschikbaar is voor ziekenhuizen. Uit gesprekken met ziekenhuizen kwam naar 
voren dat met de komst van SKI, de data al voldoende waren ontsloten. In tegenstelling tot voorgaande 
verslagjaar zijn de databestanden dit jaar daarom niet toegevoegd. 

UITKOMSTINDICATOREN: YES WE CAN!  

Het doel van het gebruik van indicatoren is een bijdrage te leveren aan goede en veilige patiëntenzorg. Het is 
prettig wanneer het effect van het gebruik van indicatoren is dat kwaliteitssystemen beter functioneren of 
zorgprocessen veiliger worden ingericht. Maar het is fantastisch als het gebruik van indicatoren direct bijdraagt 
aan betere uitkomsten van zorg! De inspectie zag tijdens de analyse van de data over 2018 voor het eerst in 
het bestaan van de basisset bij meerdere uitkomstindicatoren in een groot aantal ziekenhuizen aantoonbare 
en betekenisvolle verbetering in de uitkomsten van zorg. Bijvoorbeeld: 

• De indicator Failure to Rescue (complicaties en vermijdbare sterfgevallen bij de chirurgische 
behandeling van darmkanker) laat zien dat zowel het aantal het aantal patiënten met een 
gecompliceerd beloop als het aantal patiënten binnen die groep die mogelijk vermijdbaar zijn 
overleden duidelijk is gedaald. 

• De indicator Percentage overlijden en postoperatief neurologisch event na een 
carotisendarteriëctomie laat zien dat het aantal patiënten met een herseninfarct na een 
carotisoperatie duidelijk is gedaald.  

In de feedback over 2017 constateerde de inspectie dat het vaak nog niet mogelijk was om gebruik te maken 
van uitkomstindicatoren. In de gegeven toelichtingen werd vaak ingegaan op knelpunten rond registratie en 
informatieverzameling. Verbetermaatregelen die in de toelichtingen bij uitkomstindicatoren werden genoemd, 
werden in de praktijk vaak niet uitgevoerd. Discussies over uitkomstindicatoren gingen vaker over 
registratielasten dan over het nut ervan. De inspectie schreef dan ook dat de balans tussen de hoeveelheid 
lasten enerzijds en de hoeveelheid zorgverbetering anderzijds beter was bij procesindicatoren dan bij 
uitkomstindicatoren. Dat was geen oproep om ‘het kind met het badwater weg te gooien’ maar vooral om de 
uitkomstindicatoren te gebruiken om de zorg te verbeteren, aan te tonen dat de zorg is verbeterd, van elkaar 
te leren en elkaar te inspireren. Dat is dit jaar gelukt en dat is goed nieuws voor zorgverleners en bestuurders, 
voor de inspectie en natuurlijk vooral voor patiënten.  

De inspectie hoopt en verwacht dat ziekenhuizen doorgaan op de ingeslagen weg. Dat betekent voor de 
inspectie registraties verbeteren om de benodigde informatie te kunnen verzamelen, de indicatoren betekenis 
te geven door daadwerkelijk naar de uitkomsten en de onderliggende zorgverlening te kijken en met elkaar in 
gesprek te gaan over verbeteringen die waarde toevoegen voor de patiënt. Daar hoort voor de inspectie bij dat 
ziekenhuizen in de toelichtingen bij de indicatoren durven in te gaan op zaken die verbeterd kunnen worden 
en waar het ziekenhuis zou kunnen leren van anderen – maar zeker ook op zaken die goed gaan en waar 
anderen mogelijk van kunnen leren.  

TOELICHTINGEN 

Ziekenhuizen werden in de feedback over 2017 opgeroepen om door middel van toelichtingen duidelijk te 
maken hoe zij de eigen resultaten interpreteerden. Daar is bij het aanleveren van de indicatoren over 2018 
massaal gehoor aan gegeven. Vooral bij structuur- en procesindicatoren geven ziekenhuizen veel specifiekere 
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en inhoudelijk betere toelichtingen dan in de voorgaande jaren. Het geven van toelichtingen en daarover in 
gesprek gaan is een betere manier is om te laten zien dat er wordt gewerkt aan leren en verbeteren.  

Er zijn ook nog uitdagingen in het gebruik van toelichtingen. Bij een slecht of matig resultaat wordt veel vaker 
een toelichting gegeven dan bij een goed resultaat. De inspectie roept de ziekenhuizen op om ook 
toelichtingen te geven bij goede indicatoruitslagen. Ook wordt zo zichtbaar dat het ziekenhuis het goede 
resultaat zelf ook heeft gezien. Op deze wijze worden de factoren zichtbaar die tot het succes hebben geleid 
en kunnen andere ziekenhuizen hier ook van leren. 

Een ander algemeen punt is de toegenomen betrouwbaarheid van gemelde verbetermaatregelen in de 
toelichting. In de eerste jaren publiceerde de inspectie dat aangekondigde maatregelen niet meegenomen 
werden in het toezicht, omdat de bevinding was dat zij te vaak niet gerealiseerd werden. Dit jaar laten veel 
uitkomsten zien dat de in 2017 in de toelichting gemelde verbetermaatregelen daadwerkelijk werden 
uitgevoerd en leidden tot betere resultaten. 

RICHTLIJNEN 

Richtlijnen zijn een belangrijk instrument om het gewenste kwaliteitsniveau te beschrijven. Zorgaanbieders 
geven daarin aanbevelingen die gelden als afspraken over de randvoorwaarden, waaronder het eigen gedrag, 
om goede zorg te kunnen leveren. Dergelijke afspraken zijn nooit vrijblijvend maar gemotiveerd afwijken is 
mogelijk in individuele gevallen. Dit jaar zijn er meerdere indicatoren waarbij de toelichtingen laten zien dat 
het moeilijk kan zijn voor zorgverleners om bevraagd te worden over de wijze waarop zij met die afspraken 
omgaan. De algemene regel hiervoor is pas toe of leg uit in de toelichting. Dat wil hier zeggen dat als een 
ziekenhuis ervoor kiest om de praktijkvoering heel anders in te richten dan in de richtlijn is geadviseerd, 
daarbij moet onderbouwen waarom stelselmatig is afgeweken van de richtlijn (en niet van de indicator). Dit 
kan er desgewenst ook toe bijdragen dat richtlijnen aangepast worden als bepaalde knelpunten regelmatig 
worden genoemd. Het komt voor dat uit de indicatoren en de toelichtingen daarbij blijkt dat de richtlijn beter 
wordt nageleefd dan de beroepsgroep zelf verwachtte, maar ook dat richtlijnen landelijk onvoldoende worden 
nageleefd zonder dat daar een goede verklaring bij wordt gegeven. De inspectie vindt het belangrijk dat 
afspraken worden nagekomen, maar ook om daar met elkaar het goede gesprek over te kunnen voeren. 

PATIENTEN VOLGEN DOOR HET ZORGPROCES 

Er zijn enkele systematische problemen in de uitslagen. Zo blijft het moeilijk om een patiënt te volgen, 
moeilijker om gegevens over ontslag aan te leveren dan over opnames en nog moeilijker om gegevens te 
krijgen over een periode ná ontslag. Het patroon is ook dat van opname naar ontslag niet alleen de 
succespercentages dalen, maar ook dat zij worden berekend over groepen patiënten die beduidend kleiner 
zijn1. ‘De zorg raakt (het zicht op) patiënten kwijt. Dit is zeker duidelijk én belangrijk voor processen die over 
meerdere instellingen worden uitgevoerd. Dit betreft vaak kwetsbare patiënten waarbij het complexe deel van 
de behandeling in één ziekenhuis is geconcentreerd en de rest in een netwerk wordt aangeboden. In de 
toelichtingen zou meer aandacht besteed kunnen worden aan de samenhang tussen opeenvolgende 
indicatoren in een proces, zoals bij de indicator Heupfractuur of de indicator Percutane coronaire interventie. 

REGISTRATIE 

Ziekenhuizen melden minder vaak dat zij registratieproblemen hebben gehad dan in de voorgaande vijftien 
jaren. Dat is winst, niet omdat dat betekent dat de registratieproblemen zijn verminderd, maar omdat 

                                                                 
1Tussen medicatieverificatie bij kinderen bij opname en medicatieverificatie bij kinderen bij ontslag zit niet alleen een succespercentage 
verschil. Bij ontslag is de groep kinderen waarover de indicator werd aangeleverd, duizenden patiënten minder. Hetzelfde gebeurt bij de 
indicator Functionele uitkomst van kwetsbare ouderen met een proximale heupfractuur. Deze indicator laat zien dat het moeilijk is om 
data te verkrijgen van kwetsbare patiënten, drie maanden na de operatie. Dit is zorgelijk aangezien dit een zeer ernstig probleem met een 
sterfte van 25% betreft. 
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ziekenhuizen zich beter bewust lijken te zijn dat toelichtingen bedoeld zijn om te laten zien wat de instellingen 
hebben geleerd aan de hand van de resultaten. 

CONCLUSIE 

De resultaten over 2018 geven inzicht in een aantal positieve ontwikkelingen en verbeteringen van resultaten. 
De resultaten werden door de ziekenhuizen beter toegelicht. De oproep in de feedback over 2017 lijkt te 
hebben gewerkt. De inspectie roept de ziekenhuizen op om ook toelichtingen te geven bij goede 
indicatoruitslagen en om de adviezen uit de richtlijnen te bespreken in de toelichting als de instelling heeft 
gekozen voor een andere organisatievorm. 
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ALGEMENE LEESWIJZER 

Het doel van deze feedback is terugkoppeling te geven op de resultaten die de ziekenhuizen op 1 juni 2019 en 
de particuliere klinieken voor 1 mei 2019 instuurden van de basisset 2018. Hierbij streeft de inspectie naar een 
zo specifiek mogelijke feedback, naar groepen ziekenhuizen en klinieken als het kan, naar individuele 
ziekenhuizen en klinieken als dat nodig is omdat zij een onvoldoende toelichting geven bij een opvallende 
indicatoruitslag, of een bijzonder patroon laten zien. 

Er is dit jaar veel veranderd. Om te beginnen in de onderdelen van het HRT. Daarbij is gekeken naar het 
feedbackinstrument SKI dat de afgelopen jaren beschikbaar is gekomen voor de ziekenhuizen. In SKI kunnen 
ziekenhuizen zien aan welke aspecten in de zorgverlening (waar indicatoren betrekking op hebben) zij meer 
aandacht moeten besteden. De feedback, is een gecomprimeerde versie van het HRT. Per indicator is 
gestreefd naar één pagina per indicator. Kern van die tekst zijn de onderwerpen waarover de inspectie 
feedback wil geven. Hierbij is zo veel mogelijk gewerkt met hyperlinks naar specifieke originele bestanden, 
bijvoorbeeld over de richtlijnen die onder bijna elke indicator liggen. 
  



6 
 

VERDIEPENDE LEESWIJZER: WAT IS EEN GOEDE TOELICHTING?  

Zoals aangegeven is goed gebruik van indicatoren als instrument voor leren en verbeteren en sturing daarop 
belangrijker dan de uitkomsten zelf. De inspectie hecht daarom veel belang aan goede toelichtingen bij 
indicatoren, vooral wanneer deze een opvallende uitslag geven. 

Wat is een goede toelichting? De toelichting moet over de zorg en over de sturing van deze zorg achter de 
indicator gaan. Een voorbeeld: Bij medicatieverificatie is de eerste vraag bij een laag percentage verificatie 
‘Hoe is veilig voorschrijven gewaarborgd als een deel van de medicatievoorschriften niet is overgenomen in 
het elektronisch voorschrijfsysteem?’ Een voorbeeld van een goede toelichting bij medicatieverificatie bij 
kinderen zou zijn: ‘De kinderartsen verifiëren de medicatie en brengen die zelf in het EPD, dit is getoetst in een 
audit, daarom is het opgegeven percentage een onderschatting, het werkelijke percentage is …., dat is minder 
dan ons doel van …. en daar gaan wij het volgende aan doen.…’ 

WAAROM IS DIT GOED? 

De toelichting: 

• Gaat over de geleverde zorg;  
• Laat zien dat het achterliggende risico is gedekt;  
• Laat zien dat de indicator uitslag afwijkt van hetgeen het ziekenhuis zelf wenst;  
• Laat zien dat de werkelijke situatie is onderzocht;  
• Vermeldt wat de eigen conclusie over de situatie is;  
• En indien deze verbetermogelijkheden heeft, wat het plan is om de gevonden situatie te verbeteren.  

Een essentiële stap is de derde bullet. Een goede toelichting wordt altijd gewaardeerd en is essentieel 
wanneer de kwaliteit van zorg opvallend afwijkt van de gewenste situatie. Uit de aard van de indicatoren volgt 
ook dat de toelichting vergelijkend gelezen wordt. Als een instelling een veel langere doorlooptijd heeft ten 
opzichte van andere instellingen gaat het om die vergelijking met de andere ziekenhuizen. Als een aandoening 
ongeveer even vaak voorkomt bij mannen en vrouwen (boezemfibrilleren) en vrouwen een ander beleid 
vragen dan mannen, dan kan een 90% afwijkende uitslag verklaard worden door het geslachtsverschil. Dit is 
alleen een goede toelichting als de populatie ook daadwerkelijk zo sterk verschilt ten opzichte van andere 
instellingen. Het is verstandig om de toelichting gelijk zo op te zetten, dit kan ook een goed sjabloon zijn voor 
de reactie indien de inspectie aanvullende vragen stelt naar aanleiding van de opvallende indicatoruitslag.  

De inspectie is toezichthouder op de zorg. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de 
inspectie houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz, staat in artikel 2: ‘Waarbij zorgverleners handelen in 
overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele 
standaard, waaronder de kwaliteitsstandaard.’ en ‘De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige 
wijze, bedient zich zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personele en materiële middelen en, voor 
zover nodig, bouwkundige voorzieningen en, indien hij een instelling is, draagt tevens zorg voor een zodanige 
toedeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden alsmede afstemmings- en verantwoordingsplichten, dat 
een en ander redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede zorg.’  

Vertaald naar indicatoren betekent dit: de structuur waarbinnen zorg wordt verleend en het proces van 
zorgverlening moeten voldoen aan de eisen (meestal veldnormen) die daaraan worden gesteld. Dit moet 
redelijkerwijs leiden tot het verlenen van goede zorg (met andere woorden: de zorgaanbieder moet kunnen 
onderbouwen dat de structuur en het proces bijdragen aan goede zorg, en zorgverleners moeten kunnen 
aantonen dat zij hebben gehandeld op een manier die voortvloeit uit de kwaliteitsstandaard). De inspectie 
toetst of structuur, proces en professioneel handelen inderdaad redelijkerwijs leiden tot het verlenen van 
goede zorg. De wijze waarop de inspectie de indicatoren gebruikt voor haar toezicht volgt dus uit de wettekst 
en de wettelijke taak van de inspectie: is uit de uitslag en de toelichting duidelijk dat de geleverde zorg voldoet 
aan de eisen voor goede zorg?  
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1 OPERATIEF PROCES 

1.2.1 Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe 

DOEL INDICATOR 

Het doel van de indicator is het tijdig toedienen van antibioticaprofylaxe bij patiënten die daarvoor een 
indicatie hebben. De indicator is een onderdeel van het stimuleren van de juiste implementatie van de richtlijn 
operatief proces. 

RICHTLIJN 

Peroperatief proces 

Richtlijn SWAB 

Relevante tekst2 uit de richtlijn: 

Iedere instelling heeft een lokaal protocol voor perioperatieve antibioticaprofylaxe, vastgesteld door de 
antibioticacommissie en waarbij de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) richtlijn als 
uitgangspunt dient. Hierin is in ieder geval de timing van antibioticaprofylaxe (15-60 minuten voor de 
incisie of bloedleegte) opgenomen. 

RISICO’S 

Antibioticaprofylaxe draagt bij aan het verminderen van postoperatieve wondinfecties (POWI). Een POWI kan 
ernstige gevolgen hebben voor de patiënt. Alle patiënten die geopereerd worden en waarvoor 
antibioticaprofylaxe is geïndiceerd, dienen het juiste middel, op het juiste tijdstip toegediend te krijgen. Iedere 
instelling heeft een lokaal protocol voor perioperatieve antibioticaprofylaxe, vastgesteld door een 
antibioticacommissie, waarbij de SWAB-richtlijn als uitgangspunt dient. Hierin is in ieder geval de timing van 
antibioticaprofylaxe (15-60 minuten voor de incisie of bloedleegte) opgenomen. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Ziekenhuizen hebben een constante verbetering laten zien over de jaren dat de indicator wordt uitgevraagd. In 
2018 was het gemiddelde percentage indicatoroperaties waarbij antibioticaprofylaxe is gegeven 98,1% en het 
percentage tijdig toegediende antibioticaprofylaxe 95,0%. Deze resultaten zijn vrijwel identiek aan die van 
2017. Van de indicator tijdig toegediende antibiotica is de spreiding ten opzichte van vorig jaar afgenomen, in 
2017 varieerde de spreiding van 45,2% tot 100%, dit jaar 2018 van 76,3% tot 100%. De kans dat een patiënt in 
elk ziekenhuis in Nederland op de juiste wijze, waaronder tijdig, antibioticaprofylaxe krijgt is dus verder 
toegenomen. 

Erasmus MC (Rotterdam) heeft van alle ziekenhuizen het laagste percentage tijdig toegediende 
antibioticaprofylaxe (79,7% bij 96% van de patiënten, overall 76,3%) en geeft hierbij geen toelichting. Dit is 
opvallend gezien het feit dat Erasmus MC het voorgaande jaar een hoger percentage had (84,3%). Ook 
Ziekenhuis Rivierenland (Tiel) en Bravis ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal) hebben opvallend lage 
percentages tijdig toegediende antibioticaprofylaxe (85,0% respectievelijk 85,6%) en geven eveneens geen 
toelichting. Ook voor deze twee ziekenhuizen geldt dat ze in 2017 hogere percentages hadden (90,1% 
respectievelijk 88,0%). De inspectie wil het belang van tijdig toedienen van antibioticaprofylaxe ter voorkoming 
van een POWI benadrukken. Bovenstaande ziekenhuizen moeten een analyse uitvoeren naar die dossiers 
waarbij het tijdig toedienen van antibiotica niet is gebeurd en hierop verbetermaatregelen instellen. 
Amsterdam UMC, locatie AMC geeft in de toelichting aan dat het ziekenhuis heeft geconstateerd dat een groot 
deel van de niet goed getimede antibiotica te vroeg is toegediend. Het ziekenhuis geeft aan dat antibiotica die 

                                                                 
2 © 2012 - 2018 Richtlijnendatabase is een product ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten 80/379 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/het_perioperatieve_proces/peroperatief_traject/infectiepreventie_peroperatief.html
https://www.swab.nl/richtlijnen
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korter dan 15 minuten voor incisie gegeven worden in de indicator als te vroeg geteld worden. Verder geeft 
het ziekenhuis in de toelichting aan dat patiënten die al antibiotica hebben abusievelijk worden meegeteld in 
de te laat gegeven antibiotica. Het ziekenhuis geeft aan dat zij op zoek zijn naar een technische oplossing voor 
deze overschatting van te laat gegeven antibiotica. Het ziekenhuis heeft een percentage tijdig toegediende 
antibioticaprofylaxe van 87,3%. De inspectie merkt hierbij op dat de timing van antibioticaprofylaxe in de 
SWAB-richtlijn is gesteld op 15-60 minuten voor de incisie of bloedleegte. Antibiotica die <15 minuten voor 
incisie gegeven worden, worden te laat toegediend (en niet te vroeg). Het ziekenhuis moet een analyse 
uitvoeren naar die dossiers waarbij dit niet is gebeurd en hierop verbetermaatregelen instellen. Alexander 
Monro Ziekenhuis (Bilthoven) geeft in de toelichting aan dat zij geen indicatoroperaties zoals die benoemd 
staan in de inclusiecriteria uitvoeren. Het ziekenhuis geeft aan een steekproef te hebben genomen waarbij 
bleek dat het percentage tijdig toegediende antibioticaprofylaxe 75% was. Het is goed dat het ziekenhuis op 
eigen initiatief een steekproef heeft genomen. Het percentage tijdig toegediende antibioticaprofylaxe is echter 
in vergelijking met het landelijk gemiddelde (98,1%) laag. Het ziekenhuis doet er goed aan een analyse 
uitvoeren naar die dossiers waarbij antibiotica niet tijdig is toegediend en hierop verbetermaatregelen in te 
stellen. HagaZiekenhuis (Den Haag) geeft in de toelichting aan dat het niet tijdig toedienen van profylactisch 
antibiotica vaak gerelateerd was aan het niet voorschrijven van antibiotica voorafgaand aan operatie. Het 
ziekenhuis heeft hierop een verbeteractie opgezet wat resulteerde in betere resultaten (90,2%). MUMC+ 
(Maastricht) geeft in de toelichting aan dat het percentage tijdig toegediende antibioticaprofylaxe (90,2%) is 
gedaald ten opzichte van het voorgaande verslagjaar en dat er initiatieven zijn gestart om dit te verbeteren. 
Rijnstate (Arnhem, Velp en Zevenaar) geeft in de toelichting aan verbetermaatregelen te hebben genomen 
naar aanleiding van het percentage tijdig toegediende antibioticaprofylaxe (90,7%). De Tjongerschans 
(Heerenveen) geeft in de toelichting aan dat stuurinformatie op de tijdige toediening van antibioticaprofylaxe 
effectief is gebleken. Er is een toegenomen bewustwording en focus op de timing van antibioticaprofylaxe wat 
heeft geresulteerd in een toename van het percentage (van 92,1% naar 95,5%). Bovenstaande ziekenhuizen 
geven hiermee aan eigen data te analyseren en verbetermaatregelen in te stellen. De inspectie wil het belang 
benadrukken dat ziekenhuizen met een opvallende uitkomst, nagaan waar het verschil uit voortkomt en 
hierop verbetermaatregelen in stelt. 

UMC Utrecht dat vorig jaar het laagste percentage ingrepen had met het tijdig toegediende antibiotica (60,5%) 
laat dit jaar een duidelijke verbetering zien (93,7%), helaas zonder toelichting waaruit blijkt hoe deze 
verbetering is bereikt. 

RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN 

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, gaven 19 klinieken aan dat 
zij knie- en/of heupprothesen hebben geplaatst. Van deze 19 klinieken heeft European Private Healthcare 
Clinics B.V. aangeven dat het percentage tijdig toegediende peroperatieve antibioticaprofylaxe in het 
verslagjaar niet bekend was, waarbij geen verdere toelichting werd gegeven. Annatommie MC heeft voor haar 
vijf locaties dezelfde aantallen knie-/heupprothesen opgeven en daarbij de volgende toelichting gegeven: ‘Alle 
vestigingen van Annatommie MC staan bij de KvK geregistreerd binnen dezelfde BV. Derhalve zijn de data 
velden van de diverse vestigingen gelijkluidend ingevoerd’. Om deze reden zijn in onderstaande analyse vier 
klinieken geëxcludeerd. 

De 14 klinieken, waarvan het percentage tijdig toegediende peroperatieve antibioticaprofylaxe in het 
verslagjaar bekend was, plaatsten in totaal 7.199 knie-/heupprothesen (spreiding 6-1.237 per kliniek; mediaan 
424). Bij vrijwel al deze operaties (99,9%) werd antibioticaprofylaxe gegeven. Bij de operaties waarbij 
antibioticaprofylaxe werd gegeven, gebeurde dit in 99% van de operaties tijdig. Deze uitkomsten zijn 
vergelijkbaar met vorig jaar. Bergman Clinics Bewegingszorg locatie Naarden en Rijswijk scoorden met 92% 
respectievelijk 91%, tijdige toediening van antibioticaprofylaxe, het laagste op deze indicator. 
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ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Over de afgelopen jaren dat de indicator wordt uitgevraagd laten de ziekenhuizen een constante verbetering 
zien. De ziekenhuizen hebben tijdige peroperatieve antibioticumprofylaxe grotendeels op orde. De indicator 
heeft daarmee zijn doel bereikt en wordt over het verslagjaar 2019 niet meer uitgevraagd. 

De richtlijn Operatief proces, waarin deze observatie een rol speelt, werd in 2018 herzien en wordt eind 2019 
verwacht. 
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1 OPERATIEF PROCES 

1.4.1 Heroperaties bij een heupfractuur 

1.4.2 Certificering voor Orthopedische Chirurg-Traumatoloog 

1.4.3 Dutch Spine Surgery Registry (DSSR) 

DOEL INDICATOR 

Het bevorderen van de kwaliteit van ingrepen na een heupfractuur. Procesbewaking door middel van een 
uitkomstindicator. Het stimuleren van de certificering van orthopeden in de traumatologie. Het stimuleren van 
deelname aan de DSSR. Goede gegevens zijn essentieel voor inzicht in de eigen kwaliteit. 

RICHTLIJN 

Proximale heupfracturen 

Relevante tekst uit de richtlijn:  

Heroperaties worden door de hele richtlijn gebruikt als uitkomstmaat voor het beoordelen van zorg. 

Certificering Orthopedisch Chirurg-Traumatoloog 

De NOV heeft een register voor orthopedisch chirurgen, gecertificeerd in traumatologie. Met deze certificering 
wil de NOV de kwaliteit van zorg bevorderen. Orthopedisch chirurgen die zich extra hebben bekwaamd in het 
deelgebied traumatologie kunnen zich in dit register laten opnemen. De NOV streeft ernaar ook voor andere 
deelgebieden van de orthopedie registers aan te leggen.  

Geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie 

Relevante tekst uit de richtlijn Kwaliteitseisen spinaalchirurgen:  

Registratie van kwaliteit van zorg, bij voorkeur in een landelijk registratiesysteem voor 
geïnstrumenteerde spinaalchirurgie conform vigerende eisen van de beroepsgroep. 

RISICO’S 

Patiënten met een heupfractuur hebben veelal meerdere gezondheidsproblemen waardoor de kans dat een 
patiënt binnen een jaar overlijdt vergroot is. De kwaliteit van de zorg voor deze patiënten is dan ook belangrijk. 
Onvoldoende analyse van de eigen uitkomsten vergroot de kans dat problemen binnen de kwaliteit van zorg 
langer blijven bestaan dan noodzakelijk. 

Als een orthopedisch chirurg onvoldoende ervaring heeft in de traumatologie en daardoor niet aan de eisen 
van het certificaat voldoet is de kans groter dat de patiënt schade oploopt. 

Als ziekenhuizen gegevens over de eigen zorg onvoldoende vergelijken met gegevens van andere ziekenhuizen 
(benchmarken), bestaat de kans dat ze geen inzicht hebben in hun geleverde zorg, waardoor problemen in de 
kwaliteit van zorg langer kunnen blijven bestaan. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

In vergelijking met het voorgaande verslagjaar zijn bij de indicator Heroperaties bij een heupfractuur geen 
grote opvallende verschillen op nationaal niveau. Dit geldt in belangrijke mate voor de ziekenhuizen die in 
2017 ook al hoge percentages heroperaties meldden. De ziekenhuizen met de hoogste percentages 
heroperaties opereren relatief weinig heupfracturen. Zo voerde UMCG (Groningen) slechts drie heupoperaties 
uit met een interne fixateur waarbij één van de drie resulteerde in een heroperatie (33,3%) en 24 
heupoperaties met een endoprothese waarbij er drie resulteerden in een heroperatie (12,5%). Twee van de 
drie locaties van de Treant Zorggroep hadden vorig jaar een uitslag boven de P90 terwijl de derde locatie daar 
net onder zat. In 2018 heeft Treant Zorggroep, locatie Ziekenhuis Bethesda (Hoogeveen) een hoog percentage 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/proximale_femurfracturen/proximale_femurfracturen_-_startpagina.html
http://www.orthopeden.org/opleiding-en-scholing/certificering
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/geinstrumenteerde_spinaalchirurgie/organisatie_van_zorg_bij_spinaalchirurgie.html
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(8,3%). Per locatie en jaar gaat het om kleine aantallen, maar de signalen bij elkaar optellen maakt een krachtig 
signaal van een probleem. De Treant Zorggroep geeft zelf geen toelichting. Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 
(Tilburg en Waalwijk) geeft in de toelichting aan dat dossieronderzoek, hygiëne-interventies in het operatief 
proces en consultatie van externe expertise nog niet resulteerden in een duidelijke verklaring voor het hoge 
percentage heroperaties. Het ziekenhuis laat hiermee zien dat het onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak 
van de dertien heroperaties in 2017. De resultaten over 2018 zijn op het eerste gezicht duidelijk verbeterd van 
7,4% (interne fixateur) en 5,8% (endoprothese) in 2017 naar 0 en 1,1% in 2018. Het ziekenhuis meldt echter 
ook dat acht heroperaties zijn geëxcludeerd in het kader van een studie. Een daling van dertien naar tien 
heroperaties past beter bij de conclusie van het ziekenhuis: ‘De eerste, lichte verbetering uit 2017 lijkt door te 
zetten in de cijfers 2018’. De daling van dertien naar tien (5,4%) wordt dan ook terecht geduid als een ‘eerste 
lichte verbetering’. Het ziekenhuis laat hiermee zien hoe zij een matige uitkomst aanpakt waardoor de 
inspectie vertrouwen in het ziekenhuis krijgt dat zij actief de resultaten gebruikt om de kwaliteit van zorg te 
verbeteren. Het Martini Ziekenhuis (Groningen) laat zien dat er actief gezocht is naar verbeteringen en geeft 
goed aan welke conclusie het ziekenhuis hieraan heeft verbonden (6,8% in 2017 en 6,3% in 2018 bij aantallen 
>150). Het ziekenhuis geeft het volgende in de toelichting aan: ‘De uitkomsten van met name de heroperaties 
na behandeling van een collum femoris fractuur met een endoprothese laten helaas nog niet het verwachte 
effect zien van de uitgevoerde verbetermaatregelen zoals het reduceren van het aantal operateurs en het 
gebruik van één trauma-OK. Wel laat het laatste kwartaal van 2018 een verbetering zien ten opzichte van de 
voorgaande kwartalen. Het beleid van het Martini Ziekenhuis is om bij verdenking op een infectie vrij snel te 
gaan spoelen, ter behoud van de prothese en niet initieel te starten met antibiotica en vervolgens het beloop af 
te wachten. Wellicht verklaart dit mede het relatief hoge aantal heroperaties bij de behandeling van een collum 
femoris fractuur met een endoprothese. Deze hypothese wordt in Santeon-verband met behulp van Value 
Based Health Care (VBHC) onderzocht’. Deze toelichting laat zien welke activiteiten het ziekenhuis uitvoert 
voor verbetering. Het signaal is waardevol, maar het zoeken naar een relevante verbetering is complex en niet 
altijd succesvol. Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen) is een voorbeeld van een instelling die een 
duidelijke verbetering heeft bereikt. Van acht heroperaties in 2017 heeft het ziekenhuis dit in 2018 
teruggebracht naar geen heroperaties in 2018 (endoprothese). Het ziekenhuis geeft helaas geen toelichting. 
De inspectie verneemt graag welke verbetermaatregel(en) het ziekenhuis getroffen heeft die hebben geleid 
tot dit succesvolle resultaat. Andere ziekenhuizen kunnen hier dan mogelijk ook lering uit trekken. OLVG 
(Amsterdam) geeft in de toelichting aan dat uitgebreid intercollegiaal dossieronderzoek heeft plaatsgevonden 
naar aanleiding van een relatief hoog percentage heroperaties bij endoprothesen. Het ziekenhuis heeft 
maatregelen getroffen op het gebied van samenwerking, tijdige analyse en van elkaar leren samen met 
orthopedie en chirurgie. Het ziekenhuis geeft hiermee aan eigen data te analyseren en verbetermaatregelen te 
hebben ingesteld. De inspectie benadrukt het belang van het geven van een toelichting door ziekenhuizen met 
een opvallende uitkomst, waarin zij aangeven welke acties zijn genomen om na te gaan waar het verschil uit 
voortkomt en welke verbetermaatregelen hierop genomen zijn. 

In vergelijking met het voorgaande verslagjaar zijn bij de indicator Certificering voor Orthopedisch Chirurg-
Traumatoloog geen opvallende verschillen te zien. In vrijwel alle ziekenhuizen hebben de orthopedisch 
chirurgen die in het deelgebied traumatologie werkzaam zijn een certificaat in het deelgebied traumatologie. 

23 ziekenhuizen hebben data aangeleverd voor de indicator Dutch Spine Surgery Registry (DSSR). Meerdere 
ziekenhuizen geven in de toelichting aan niet te registreren in de DSSR. Opvallend hierbij is Dijklander 
Ziekenhuis (Purmerend), dat zegt in 2016 en 2017 data aan te gaan leveren. Noordwest Ziekenhuisgroep 
(Alkmaar) zegt in de registratie 33 ingrepen te doen. De inspectie weet uit andere data dat zij een veelvoud 
aan ingrepen uitvoert. Een aantal ziekenhuizen geeft aan dat ze in het verslagjaar 2019 starten met de 
registratie in DSSR. Het doel van de DSSR is om de kwaliteit van de wervelkolomchirurgie te verbeteren. De 
inspectie vindt het noodzakelijk dat de nu al een paar jaar durende discussie over de DSSR wordt afgerond. 
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RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN  

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, gaven zes klinieken aan dat 
zij geïnstrumenteerde chirurgie voor degeneratieve wervelkolomaandoeningen hebben verricht. Van deze zes 
klinieken namen Stichting Ave Orthopedische Klinieken locatie Amstelveen en locatie Bosch en Duin en 
Stichting Acibadem International Medical Center niet deel aan de Dutch Spine Surgery Registry. Stichting 
Acibadem International Medical Center gaf als enige kliniek een toelichting, namelijk: ‘Vanaf het 3e kwartaal 
2018 worden deze operaties bij ons in de instelling uitgevoerd. Vanaf 2019 is het deelnemen aan DSSR verplicht 
en zal dit ook uitgevoerd worden.’ 

De overige drie klinieken, Bergman Clinics Bewegingszorg Naarden, Medinova Kliniek Breda en Stichting 
Nedspine, gaven aan dat zij deelnamen aan bovengenoemde registratie, waarbij Medinova Kliniek Breda geen 
informatie over geïnstrumenteerde operaties voor degeneratieve wervelkolomaandoeningen aan DSSR 
deelregistratie 1 heeft geleverd. Bergman Clinics Bewegingszorg Naarden voerde in het verslagjaar 54 
geïnstrumenteerde operaties voor degeneratieve wervelkolomaandoeningen uit en leverde bij 67% van deze 
operaties gegevens voor bovenstaande registratie aan. Stichting Nedspine voerde in het verslagjaar 147 
geïnstrumenteerde operaties voor degeneratieve wervelkolomaandoeningen uit en leverde bij 41% van deze 
operaties gegevens voor bovenstaande registratie aan. Het gemiddelde percentage per kliniek bedraagt 
daarmee 54%, hetgeen iets hoger is dan 49% vorig jaar.  

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator voor de DSSR zijn er geen ontwikkelingen. De indicator Certificering voor Orthopedische 
Chirurg-Traumatoloog is in 2018 voor het laatst uitgevraagd. 

Erratum: Heroperaties bij een heupfractuur voor de basisset 2020, bij deze indicator wordt zorgcode ZA 38567 
alleen in teller  2 genoemd, deze moet ook voor de noemer 2 meegenomen worden. 
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1 OPERATIEF PROCES 

1.5.1 Visuswinst 

DOEL INDICATOR 

Het doel van de indicator is het bewerkstelligen van een optimale indicatiestelling bij een cataractoperatie en 
bij de berekening van de intra-oculaire lens, door middel van het geven van feedback op de uitkomst van de 
behandeling. Op basis van de parameters overlegt de oogarts met de patiënt of het wenselijk is om over te 
gaan tot een cataractoperatie waarbij het besluit in gezamenlijkheid wordt genomen. 

RICHTLIJN 

Richtlijn Cataract, 2013, NOG  

Relevante tekst uit de richtlijn: 

Voor de patiënt is een afspraak voor een laatste beoordeling binnen dezelfde instelling noodzakelijk 
om: 

• De vooruitgang en de medicatie te beoordelen; 

• Gegevens over het behandelresultaat (refractie, visus, oogdruk, beoordeling media en fundi) 
en de incidentie van complicaties te verzamelen. 

RISICO’S 

Door onvoldoende inzicht in de eigen behandelresultaten bestaat een verhoogde kans dat problemen in de 
kwaliteit van zorg blijven bestaan. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Dit is de eerste keer dat dit deel van de indicator Visuswinst geanalyseerd kon worden. In 2017 zijn de data wel 
aangeleverd, maar is er een programmeerfout geconstateerd door een oplettende oogarts die zijn eigen data 
analyseerde en ontdekte dat er een te groot verschil was tussen de verwachtte en de gerapporteerde 
resultaten. Hoewel er dus bewijs is dat oogartsen deze data ook zelf analyseren, laat geen enkel ziekenhuis de 
resultaten van de analyse in de toelichting zien. 

Een groot aantal ziekenhuizen geeft aan dat bij de noemer niet het aantal patiënten is ingegeven maar het 
aantal operaties. Zowel de registratie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) als de uitvraag 
door het Zorginstituut Nederland (ZIN) vindt plaats op basis van aantal operaties. Meerdere ziekenhuizen 
geven aan dat het om die reden lastig is de visuswinst aan te geven, tevens gezien het feit dat dit per oog kan 
verschillen. Het is van belang dat eenduidig geregistreerd wordt. De inspectie heeft met het NOG afgesproken 
dat deze indicator identiek gehouden zal worden aan die van het NOG. Over 2019 zal de uitvraag dan ook per 
operatie zijn. 

Amsterdam UMC, locatie AMC geeft in de toelichting aan dat het ziekenhuis alleen nog last resort cataract 
patiënten, doorverwezen door andere oogartsen, behandelt. Deze patiënten hebben meer oogheelkundige 
comorbiditeit waarbij visuswinst niet altijd meer een goede indicator is. Ook is de berekening van de lens in 
deze specifieke patiënten lastiger waarbij er verschil kan ontstaan met de beoogde refractie target. Het kan 
zijn dat dit een plausibele verklaring is voor de opvallend lage percentages ‘tenminste 1 regel visuswinst’ en ‘<1 
dioptrie van beoogde refractie’, echter het ziekenhuis moet dit wel staven aan de hand van intern onderzoek. 
Dat de tertiaire verwijsstatus geen automatische verklaring voor de lagere resultaten hoeft te zijn blijkt uit de 
vergelijking met de andere tertiaire verwijscentra. Het valt op dat drie van de tien instellingen onder de P10 
universitaire centra zijn, maar ook dat Oogziekenhuis (Rotterdam) 99,6% als resultaat heeft en het UMCG 
(Groningen) 99,2% (bij 126 patiënten). 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cataract/cataract_-_korte_beschrijving.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cataract/cataract_-_korte_beschrijving.html
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De meeste instellingen hebben een vergelijkbaar resultaat voor de beide indicatoren, maar er zijn ook 
duidelijke verschillen. Een voorbeeld is UMC Utrecht (dioptrie, 83,7%, onder de P10 bij 92 patiënten, regels 
visuswinst 97,1%, bij 35 patiënten). Het ziekenhuis heeft ook een duidelijk verschil in aantallen patiënten 
tussen de beide indicatoren. Het is goed om een dergelijk verschil in resultaten toe te lichten. 

RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN 

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, gaven 40 klinieken aan dat 
zij in totaal bij 39.696 patiënten (spreiding 69-3.349; mediaan 826; P90=1.856) een cataractoperatie hebben 
uitgevoerd. Dit zijn ruim 10.000 patiënten meer dan in 2017. 

Deze indicator bestaat uit twee delen: Percentage patiënten dat na de cataractoperatie minstens 1 regel 
visuswinst behaald heeft en Percentage patiënten dat na 4-6 weken binnen 1 dioptrie op hun beoogde 
refractie is uitgekomen. Voor beide indicatoren moet het totaal aantal patiënten worden opgegeven, dat een 
cataractoperatie heeft ondergaan. Opvallend is dat negen klinieken verschillende totaalaantallen patiënten, 
die een cataractoperatie hebben ondergaan, opgeven voor beide indicatoren. Het is onduidelijk waardoor 
deze verschillen zijn ontstaan en of deze verschillen de percentages hebben beïnvloed. 

Het gemiddelde percentage patiënten dat na de cataractoperatie minstens 1 regel visuswinst behaald heeft, 
bedroeg 95% (spreiding 84 – 100%). Dit is een verbetering ten opzichte van 87% in 2017. Het gemiddelde 
percentage patiënten dat na 4-6 weken binnen 1 dioptrie op hun beoogde refractie is uitgekomen, bedroeg 
94% (spreiding 76 – 100%). Dit is vergelijkbaar met de resultaten in 2017.  

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Erratum voor 2019: waar in de indicator de uitvraag per patiënt is, zal deze vanaf 1 januari 2019 per ingreep 
worden uitgevraagd. 
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1 OPERATIEF PROCES 

1.6.1 Deelname aan Quality Registry NeuroSurgery (QRNS) 

DOEL INDICATOR 

De QRNS is in 2014 opgezet met als doel te voorzien in een registratiesysteem voor neurochirurgen en andere 
bij de zorg betrokken hulpverleners om de kwaliteit van de zorg aan neurochirurgische patiënten te kunnen 
monitoren en te verbeteren. De indicator heeft als doel het stimuleren van de registratie in QRNS zodat de 
beroepsgroep in staat is om op basis van goede gegevens de eigen zorg te evalueren. 

KWALITEITSREGISTRATIE 

QRNS 

SONCOS normen versie 5, relevante tekst: 

Voorwaarde voor behandeling gliomen ‘Zodra geïmplementeerd, wordt deelgenomen aan de landelijke 
patiëntregistratie’. 

RISICO’S 

Als ziekenhuizen niet voldoen aan de door de beroepsgroep vastgestelde volumenorm bij hoog complexe 
neurochirurgische zorg, bestaat de kans dat er onvoldoende routine wordt opgebouwd met als gevolg ernstige 
morbiditeit. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Glioom 

Een aantal ziekenhuizen geeft in de toelichting aan dat de zorg rondom patiënten met een maligne glioom is 
gecentreerd in gespecialiseerde centra. Momenteel worden in Nederland in veertien ziekenhuizen 
volwassenen met een maligne glioom chirurgisch behandeld. Het aantal patiënten is in 2018 toegenomen van 
800 tot 904. 

Er blijft onduidelijkheid bestaan over het juist aanleveren van de data aan de QRNS, een hardnekkig probleem. 
Zo geeft het Martini Ziekenhuis (Groningen) aan dat het aantal chirurgische behandelingen van een maligne 
glioom aangeleverd aan QRNS, maligne gliomen graad 3 en 4 betreft. In de toelichting van de basisset (pagina 
36) wordt aangegeven dat de definities moeten worden aangehouden zoals die bij de QRNS gebruikt worden. 
In het geval van maligne glioom betreft het patiënten die chirurgisch behandeld zijn in verband met een 
glioblastoma. Het ziekenhuis geeft in de toelichting ook aan dat in de noemer het totaal aantal hersentumor 
gerelateerde ingrepen in 2018 wordt gegeven. In de indicator betreft de noemer het totaal aantal chirurgische 
behandelingen van een maligne glioom en niet totaal aantal hersentumor gerelateerde ingrepen. Het 
percentage (35,7%) is daarmee niet het percentage aan te leveren patiënten. Het is niet duidelijk wat het 
ziekenhuis hiermee wil toelichten. Medisch Spectrum Twente (Enschede) geeft in de toelichting aan dat van 42 
patiëntengegevens aangeleverd zijn aan QRNS. Twee patiënten waren elders geopereerd, het ziekenhuis had 
deze niet moeten meetellen. MUMC+ (Maastricht) geeft aan dat de zorg met betrekking tot maligne gliomen is 
ingebed in één behandelteam met een gezamenlijke indicatiestelling, MDO en nabehandeling. De 
neurochirurgisch operatie wordt verricht in Zuyderland Medisch Centrum (Sittard-Geleen en Heerlen). 
Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar) heeft in 2018 in totaal 87 hersentumor gerelateerde operaties 
uitgevoerd en voldoet daarmee aan de door de beroepsvereniging vastgestelde (SONCOS) volumenorm van 
50. Bij 36 patiënten betrof het een glioblastoom welke allemaal in de QRNS zijn geregistreerd (100%). 
Radboudumc (Nijmegen) geeft in een toelichting aan meer glioom operaties uit te voeren waarbij alleen de 
glioblastomen worden vastgelegd in de QRNS. Dit is correct. 
  

https://www.qrns.nl/
https://www.soncos.org/wp-content/uploads/2017/10/43SONCOS-normeringsrapport-versie-5.pdf


16 
 

SAB 

Het aantal patiënten behandeld door neurochirurgen is gedaald van 970 naar 888. Het is uit de data niet 
duidelijk hoeveel patiënten door interventieradiologen worden behandeld, de voorkeursbehandeling voor 
deze aandoening. 

Een aantal ziekenhuizen geeft aan patiënten met een aneurysmatische subarachnoïdale bloeding (SAB) voor 
interventie door te verwijzen naar een gespecialiseerd centrum. MUMC+ geeft in de toelichting aan dat 
passende oplossingen zijn gevonden met betrekking tot waarborgen van privacy en juridische 
verantwoordelijkheid met betrekking tot de data en geeft aan dat de registratie vanaf medio 2018 prospectief 
wordt bijgehouden.  

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De SAB indicator wordt in 2020 voor het laatst uitgevraagd. De registratie voor gliomen wordt in 2019 voor het 
laatst uitgevraagd. 
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1 OPERATIEF PROCES 

1.7.2 Preoperatieve work-up bij operaties met als doel stemverbetering 

DOEL INDICATOR 

Stimuleren adequate diagnostiek bij patiënten met stemklachten. Dit is een nieuwe indicator. 

RICHTLIJN 

Stemklachten 

Relevante tekst uit de richtlijn:  

Verricht bij patiënten met stemklachten videolaryngostroboscopie of een indirecte laryngoscopie indien 
daarbij een volledig overzicht van de endolarynx verkregen wordt en bespreek dit met patiënt. 
Videolaryngostroboscopie is tot op heden de eerste keuze voor de beoordeling van de stembandtrilling 
bij patiënten met stemklachten (Mehta en Hillman, 2012; Sulica, 2013). 

RISICO’S 

Zonder stroboscopische belichting kunnen met name intracordale afwijkingen gemist worden. Sataloff et al. 
(1991) vonden in 47% van de gevallen een andere diagnose na stroboscopische evaluatie ten opzichte van 
laryngoscopie zonder stroboscopie. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Deze indicator geeft inzicht in de snelheid van implementatie van een recent nieuwe techniek. Er is een grote 
spreiding in het gebruik tussen instellingen. Dit varieert tussen 0% en 100%. Ook is er een enorme spreiding in 
het aantal patiënten per instelling, van vijf in Antonius Ziekenhuis (Sneek) tot 268 in Meander Medisch 
Centrum (Amersfoort) en 269 in LUMC (Leiden). Die samen 20% van alle patiënten behandelen.  

De toelichtingen geven een inzicht in de stappen in de implementatie en de verschillende factoren die de 
implementatie beïnvloeden: 

• De eerste stap is de infrastructuur en de betrokken professionals: Antonius Ziekenhuis (0% van vijf 
patiënten): ’In verslagjaar 2018 werden er nog laryngoscopieën gedaan. In 2019 worden de 
laryngoscopieën vervangen door videolaryngostroboscopie. Daarnaast zal het aantal patiënten dat 
een operatieve ingreep krijgt verder toenemen, door uitbreiding van de capaciteit van de vakgroep 
KNO.’ En het Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk) (0%): ‘De nieuwe videolaryngostroboscoop wordt in 
2019 in gebruik genomen, wanneer de nieuwe KNO-units worden opgeleverd.’ 

• De indicatiestelling binnen het ziekenhuis moet worden aangepast: Bravis ziekenhuis (Bergen op 
Zoom en Roosendaal) 20% van 25 patiënten: ‘Bij stembandoperaties met stemverbetering als doel 
wordt altijd een laryngoscopie verricht op de poli voorafgaand aan de operatie, maar er wordt niet 
altijd een stroboscopie verricht. Gepland is om in de toekomst wel standaard een stroboscopie te 
voorzien bij deze ingrepen.’ 

• Of de indicatie wordt scherp gesteld: Laurentius Ziekenhuis (Roermond): ‘Patiënten met indicatie 
keelkanker zijn geëxcludeerd.’ 

• Technische problemen opgelost: Diakonessenhuis (Utrecht en Zeist): ‘De softwarematige aansluiting 
van de benodigde apparatuur is nog niet optimaal.’ 

• Ziekenhuis St. Jansdal (Harderwijk) geeft aan dat één specialist is opgeleid. De inspectie trekt hieruit 
de conclusie dat alleen de patiënten die bij deze specialist in behandeling zijn adequaat 
gediagnosticeerd worden (8% van 20 patiënten). De zorg over verschillende locaties worden 
uitgebreid: Isala (Zwolle en Meppel): ‘Zwolle: 28 patiënten: bij 24 patiënten: 12 stroboscopisch 
onderzoek. Locatie Meppel: vier patiënten: geen stroboscopie verricht.’  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/stemklachten/diagnostiek_bij_stemklachten/videolaryngostroboscopie_bij_stemklachten.html
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• De registratie georganiseerd: De Tjongerschans (Heerenveen): (20 van de 33 patiënten): ‘De KNO 
artsen doen in principe altijd een videostrobolaryngoscopie, dit wordt alleen niet altijd goed 
geregistreerd.’ 

• Om vervolgens de standaard te worden: LUMC (Leiden) (268 van 268 patiënten): ‘Alle patiënten 
krijgen standaard een videolarynxstroboscopie. Zonder deze scopie wordt niet geopereerd, het is een 
voorwaarde voor operatie.’ 

• Het UMCG (Groningen) (42 van de 71 patiënten), geeft een zeer complete toelichting van de 
afwegingen in de diagnostiek die de keuze van techniek bepalen. 

Tot uiteindelijk de standaard zonder verdere toelichting: Van de 17 ziekenhuizen met 100% geven er slechts 
twee een toelichting, tegen negen van de zeventien instellingen met de laagste percentages. Het vaker geven 
van een toelichting is duidelijk een van de positieve ontwikkelingen van dit jaar. Door de goede toelichtingen 
worden ook veel vragen van de inspectie voorkomen. 

RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN 

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, gaven zes klinieken aan dat 
zij patiënten met stemklachten hebben behandeld in het verslagjaar. Hiervan gaven vier klinieken aan dat het 
aantal patiënten met stemklachten waarbij een videolaryngoscopie is verricht tijdens het diagnostisch proces 
voorafgaand aan een operatie met als doel verbetering van de stemkwaliteit, niet bekend was. Van deze vier 
klinieken gaven twee klinieken een toelichting, waaruit bleek dat zij geen videolaryngoscopie in hun kliniek 
uitvoerden. Dit betrof Medisch Centrum Jan van Goyen, die aangaf dat er geen patiënten met stemklachten 
waren die een operatieve ingreep, met als doel verbetering van de stemkwaliteit, hebben ondergaan. De 
andere kliniek betrof Reinaert Kliniek, waarbij zes patiënten met stemklachten een operatieve ingreep, met als 
doel verbetering van de stemkwaliteit, ondergingen. ZBC Stichting KNO Het Gooi e.o. en Stichting KNO Mid-
West gaven geen verdere toelichting, waarbij zij in totaal 32 patiënten (25 respectievelijk 7) met stemklachten 
hebben geopereerd met als doel verbetering van de stemkwaliteit. 

Van bovenstaande zes klinieken voerden vijf klinieken operatieve ingrepen uit, bij in totaal 161 patiënten met 
stemklachten (gemiddeld 32 patiënten per kliniek; spreiding 6-75), met als doel verbetering van de 
stemkwaliteit. Hiervan was bij twee klinieken het aantal patiënten met stemklachten, waarbij een 
videolaryngoscopie is verricht tijdens het diagnostisch proces voorafgaand aan een operatie met als doel 
verbetering van de stemkwaliteit, bekend. Bij deze twee klinieken werd bij 88% (42 van 48 patiënten) 
respectievelijk 100% (75 van 75 patiënten) van de patiënten met stemklachten een videolaryngoscopie 
verricht tijdens het diagnostisch proces voorafgaand aan een operatie met als doel verbetering van de 
stemkwaliteit. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator Preoperatieve work-up bij operaties met als doel stemverbetering zijn geen wijzigingen. De 
richtlijn is in 2016 vastgesteld. 
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1 OPERATIEF PROCES 

1.9.2 Borstimplantaten 

1.9.3 Deelname aan Dutch Breast Implant Registry (DBIR) 

DOEL INDICATOR 

Het doel van de indicator Borstimplantaten is het minimaliseren van het aantal infecties en explantaties van 
borstimplantaten en expanders. Met deze indicator houden de ziekenhuizen bij wat de uitkomst is van 
operaties waarbij borstimplantaten of expanders worden geplaatst. 

Het doel van de indicator Deelname aan Dutch Breast Implant Registry (DBIR) is het stimuleren van de 
registratie in de DBIR zodat de beroepsgroep op basis hiervan de geleverde zorg kan evalueren. De inspectie 
beschouwt deelname aan de DBIR als veldnorm. 

RICHTLIJN 

DBIR 

DBIR staat voor Dutch Breast Implant Registry en registreert de toepassing van borstimplantaten en de 
resultaten van borstoperaties waarbij borstimplantaten worden gebruikt door plastisch chirurgen. De DBIR is 
ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie en is zowel een implantatenregister als 
een kwaliteitsmeetsysteem (registratie). 

RISICO’S 

Infectie van een borstimplantaat of expander is een ernstige complicatie met vaak als gevolg dat een 
borstimplantaat of expander moet worden verwijderd. Dit is zeer ingrijpend voor de patiënt en leidt bovendien 
tot extra kosten. 

Als ziekenhuizen niet registreren in de DBIR bestaat de kans dat er geen inzicht is in hun geleverde zorg 
rondom borstimplantaten en expanders met als gevolg dat problemen in de zorg langer blijven bestaan. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Percentage geëxplanteerde borstimplantaat of expander <60 dagen na mastectomie in dezelfde operatie 

Het gemiddelde percentage explantaties na tumorverwijdering en reconstructie in één zitting is 4,3%, bij 1979 
patiënten. Zeven ziekenhuizen hebben een percentage groter dan de P90 (10,86%). Met uitzondering van het 
Flevoziekenhuis (Almere) geven deze ziekenhuizen geen inhoudelijke toelichting. Van de andere ziekenhuizen 
geven enkel Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen), Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg en 
Waalwijk) een toelichting. Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis geeft als toelichting dat het ziekenhuis de enige 
explantatie heeft geëxcludeerd omdat deze op verzoek van de patiënt was verricht. Dit is niet de bedoeling, bij 
de indicator wordt vermeldt: ‘De oorzaak van de explantatie is geen exclusiecriterium’. Gelre ziekenhuizen 
(Apeldoorn en Zutphen) doet dit anders: hier is ook maar één explantatie uitgevoerd, die wordt meegerekend 
in de indicator. Het ziekenhuis geeft de oorzaak in een duidelijke toelichting waarmee de lezer zelf kan 
beoordelen of er sprake is van een probleem. 

Catharina ziekenhuis (Eindhoven) geeft aan als enige ziekenhuis aan wat ze doen ter verbetering: ‘Diverse 
verbetermaatregelen zijn ingezet, waaronder het standaard smeren van vaatverwijdende zalf op de huid en het 
minder dun maken van huidlappen.’ Ikazia ziekenhuis (Rotterdam) geeft aan dat de explantatie is geanalyseerd 
maar beschrijft geen inhoudelijke toelichting. Bernhoven (Uden en Oss) geeft aan dat de plastisch chirurgen 
zich georganiseerd hebben in de Bernekliniek en daarmee niet meer onder Bernhoven vallen. Echter heeft 
Bernhoven wel de teller en noemer ingegeven terwijl de Bernekliniek dit zou moeten doen als particuliere 
kliniek als zij geen onderdeel zijn van Bernhoven. 

https://dica.nl/dbir
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Percentage geëxplanteerde borstimplantaat of expander <60 dagen na mastectomie in een tweede, 
separate operatie van die van het verwijderen van een borst. 

Het gemiddelde percentage explantaties na tumorverwijdering en reconstructie in twee zittingen is 1,3% bij 
427 patiënten. Het risico is daarmee lager dan bij een gecombineerde operatie, al zijn er bij een 
gecombineerde operatie ook een groot aantal instellingen met 0%. De meeste instellingen bieden beide 
behandelingen aan, dat maakt het minder waarschijnlijk dat instellingsgebonden factoren de oorzaak zijn van 
de verschillen in risico tussen de beide ingrepen. 

De meeste ziekenhuizen hebben een percentage geëxplanteerde prothesen of expanders binnen 60 dagen van 
0,0%. Zes ziekenhuizen hebben een percentage groter dan de P90. Echter zijn deze percentages gebaseerd op 
relatief kleine aantallen geïmplanteerde prothesen (3 tot 16). Met als uitzondering de Noordwest 
Ziekenhuisgroep (Alkmaar) met 39 protheses waarvan 1 geëxplanteerd.  

Percentage geëxplanteerde borstimplantaat of expander <60 dagen na wissel van tissue expander naar 
definitieve prothese of wisseling van prothese naar nieuwe prothese voor andere indicaties. 

Zeven ziekenhuizen hebben een percentage groter dan de P90 (4,6%). Ondanks dat het percentages van een 
aantal van deze ziekenhuizen gebaseerd is op kleine aantallen mist de inspectie hier toelichtingen van 
ziekenhuizen. Ziekenhuizen doen er in dit geval goed aan om meer jaren vergelijkingen te maken voor 
zeldzame gebeurtenissen. Door te analyseren wat de oorzaken zijn kunnen verbetermogelijkheden ingezet 
worden waarmee de patiëntenzorg verbetert. Door dit met elkaar te delen kan beter geleerd worden van 
elkaar. 

Percentage geïmplanteerde borstprothesen en expanders geregistreerd in de DBIR. 

Elf ziekenhuizen hebben aangegeven niet te registreren in de DBIR. De Tjongerschans (Heerenveen), Sint 
Maartenskliniek (Ubbergen), MC groep (Lelystad, Emmeloord en Dronten), Maasziekenhuis Pantein (Boxmeer) 
geven in de toelichting aan dat zij deze zorg niet leveren en uiteraard daarom niet registeren. LUMC (Leiden) 
geeft de toelichting dat er in 2018 problemen waren met het invullen van het formulier en zij per ingang van 
2019 in DBIR registeren. 

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft bij de ontwikkeling van de indicator 
aangegeven dat de aantallen verkochte implantaten door de industrie zouden moeten worden verstrekt aan 
DBIR. Uiteindelijk blijkt er geen overeenstemming bereikt te zijn tussen industrie en vereniging. Enkele 
ziekenhuizen hebben hierover contact gezocht met de inspectie hen is geadviseerd te kiezen voor het aantal 
ingekochte prothesen. Sommige ziekenhuizen hebben de teller en noemer gelijkgesteld, andere hebben het 
gebaseerd op de cijfers van de zorginkoop en ook zijn er ziekenhuizen die niet hebben aangeleverd. Voor 2020 
is de omschrijving veranderd in het aantal door het ziekenhuis ingekochte prothesen. De inspectie vindt het 
noodzakelijk dat de nu al een paar jaar durende discussie over de DBIR wordt afgerond. 

Percentage geëxplanteerde borstprothesen en expanders geregistreerd in de DBIR. 

Meerdere ziekenhuizen geven aan in hun toelichting dat bij DICA is geconstateerd dat een aantal patiënten 
momenteel onterecht geëxcludeerd wordt uit de teller. Zeven ziekenhuizen hebben een percentage onder de 
P10. Opvallend is dat geen van deze ziekenhuizen een toelichting hebben gegeven. 

RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN  

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, gaven 40 klinieken aan dat 
zij borstimplantaten hebben geplaatst. In totaal werden aan deze 40 klinieken 14.035 borstprothesen geleverd 
door leveranciers. Van deze 40 klinieken gaven drie klinieken aan dat het aantal explantaties binnen 60 dagen 
postoperatief na een secundaire reconstructie bekend was en 34 klinieken gaven aan dat deze vraag voor hen 
niet van toepassing was. Twee klinieken, Beekmanklinieken locatie Lelystad en kliniek Arenborghoeve, hebben 
deze vraag met ‘nee’ beantwoord en Beekman Klinieken locatie Hilversum heeft deze vraag niet beantwoord. 
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De drie klinieken, waarbij het aantal explantaties binnen 60 dagen postoperatief na een secundaire 
reconstructie bekend was, plaatsten in totaal 37 prothesen (gemiddeld 12 per kliniek; spreiding 10 – 15) of 
expanders voor reconstructieve doeleinden in een separate operatie na het verwijderen van de borst 
(mastectomie) en verwijderden geen enkele van deze prothesen of expanders binnen 60 dagen na de operatie. 

Van de 40 klinieken die borstprothesen plaatsten, gaven 10 klinieken aan dat het aantal explantaties van 
borstprothesen of tissue expanders binnen 60 dagen postoperatief na een reconstructie bekend was, waarbij 
30 klinieken aangaven dat deze vraag voor hen niet van toepassing was. Eén van deze 10 klinieken, Kliniek 
Arenborghoeve, gaf aan dat zij evenveel (18) borstprothesen of tissue expanders na een reconstructie had 
geïmplanteerd als geëxplanteerd. Omdat dit tot een (vermoedelijk foutieve) vertekening van de cijfers zou 
leiden is deze kliniek in onderstaande cijfers buiten beschouwing gelaten. De overige negen klinieken plaatsten 
of wisselden in totaal 860 prothesen (gemiddeld 108 per kliniek; spreiding 1-490; mediaan 39) of expanders 
voor reconstructieve doeleinden na completering van de expansiefase of in het kader van een prothesewissel 
op basis van andere indicatie. In totaal explanteerden deze negen klinieken 6 prothesen of expanders binnen 
60 dagen na de operatie, waarmee het gemiddelde percentage (per kliniek) explantaties van prothesen of 
expanders binnen 60 dagen na de operatie 14% bedroeg (spreiding 0-100%; mediaan 0,4%). In 2017 bedroeg 
dit percentage 26% (spreiding 0-100%; mediaan 0,3%). 

Van de 40 klinieken die borstprothesen plaatsten, gaven 36 klinieken aan dat zij in DBIR registreerden. Van de 
vier klinieken die niet registreerden, gaven drie de volgende toelichting: 

- Beekmanklinieken locatie Emmeloord: ‘Op locatie Emmeloord worden geen borstprothesen 
geïmplanteerd.’ 

- Kliniek Arenborghoeve: ’wordt door distributeur (Contourion) gedaan’ 
- Kazem Aesthetica: ‘Per jan 2019 worden de implantaten na toestemming van de patiënt geregistreerd 

in het DBIR.’ 

Janssen Oisterwijk Kliniek B.V. gaf geen toelichting waarom zij geen borstprothesen in DBIR registreerden. 

De 36 klinieken die borstprothesen in DBIR registreerden, kregen in totaal 14.035 borstprothesen en 
expanders vanuit de industrie aangeleverd (gemiddeld 401 per kliniek; spreiding 6 - 2.326; mediaan 263). 
Hiervan werden er 13.548 in DBIR geregistreerd, waarmee het gemiddelde registratiepercentage per kliniek 
97% bedroeg (spreiding 48-100%). Deze 36 klinieken registreerden gemiddeld in 96% van de gevallen volledig 
(spreiding 14-100%; P10=95%). 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor verslagjaar 2020 is een wijziging aangebracht in de indicator omtrent de aanlevering van aantallen vanuit 
de industrie. Waar industrie staat, moet worden gelezen ‘ingekocht door de instelling’. Deze wijziging is ook 
van toepassing op 2019. 
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3 INTENSIVE CARE 

3.1.1 Beademingsuren kinderen op een IC-afdeling 

DOEL INDICATOR 

Stimuleren dat kinderen zo veel mogelijk behandeld worden op kinder intensive care (IC-)afdelingen en zo min 
mogelijk op IC’s voor volwassenen. 

RICHTLIJN 

Richtlijn: Zorg voor kwaliteit van zorg voor kritiek zieke kinderen  

Kwaliteitsstandaard: Organisatie van Intensive Care 

Relevante tekst: 

IC-behoeftige patiënten van 16 en 17 jaar kunnen op een pediatrische IC of op een IC voor volwassen 
behandeld worden. De keuze wordt lokaal gemaakt in overleg tussen kinderarts, intensivist en 
kinderintensivist van de regionale pediatrische IC. Deze kwaliteitsstandaard is niet van toepassing op 
patiënten onder 16 jaar. Deze patiënten worden op een pediatrische IC behandeld.  

RISICO’S 

Als kinderen worden beademd op een IC voor volwassenen bestaat de kans dat er onvoldoende specifieke 
expertise aanwezig om de kwaliteit van zorg te waarborgen. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Algemeen 

Patiënten jonger dan 16 jaar kunnen kortdurend (<72 uur) beademend worden op een IC-afdeling voor 
volwassenen en succesvol overgeplaatst. Meerdere ziekenhuizen hebben afspraken dat ze in geval van nood 
een kind kunnen opvangen op de IC voor volwassenen. Zo spoedig mogelijk wordt er dan een transport 
geregeld naar een ziekenhuis met een gespecialiseerde IC voor kinderen. 

Behandeling van kinderen op een volwassen intensive care >72 uur is evenals in het verslagjaar 2017 zeldzaam 
en gehalveerd ten opzichte van 2017. Het overgrote deel van de kinderen (143 van de 151) wordt kortdurend 
(<72 uur) beademd op een IC voor volwassenen. Als langere behandeling nodig is worden zij succesvol 
overgeplaatst. Dit is conform de heersende afspraken. Verdere landelijke uitvraag heeft dus geen 
meerwaarde. 

UMCG (Groningen) was in 2017 verantwoordelijk voor de helft van de >72 uur beademde kinderen (8 van de 
17). In 2018 is dat op een veel lager absoluut aantal kinderen (drie van de acht) nog steeds het geval. Het 
ziekenhuis geeft als toelichting: ‘Het handelt zich hierbij om doorgaans oudere kinderen’. Deze toelichting 
maakt onvoldoende duidelijk of het de ‘te lang’ beademde kinderen betreft (het ziekenhuis beademt ook 16 
kinderen <72 uur en of de kinderen ouder dan 16 jaar zijn. 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen) geeft aan dat patiënten jonger dan 16 jaar niet worden 
opgenomen op een IC-afdeling voor volwassenen. Patiënten jonger dan 16 jaar vormen een aparte groep 
patiënten waar geen speciale expertise of apparatuur voorhanden is. Het beleid voor vitaal bedreigde 
patiënten jonger dan 16 jaar is als volgt: Vitaal bedreigde patiënten jonger dan 16 jaar worden opgenomen op 
de afdeling IC-afdeling voor volwassenen indien veiligheid en stabilisatie tijdens transport niet kan worden 
gewaarborgd. Veilig transport naar een gespecialiseerd centrum wordt direct geregeld waarbij de kinderarts in 
samenspraak met de intensivist de regie heeft. 

Slingeland ziekenhuis (Doetinchem) gaf aan patiënten jonger dan 16 jaar kinderen op de IC voor volwassenen 
hebben beademend, waarvan één patiënt jonger dan 16 jaar in totaal 144 uur. Medisch Spectrum Twente 

https://www.nvk.nl/Kwaliteit/Kwaliteitsdocumenten
https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/intensive-care/Paginas/Home.aspx
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(Enschede) beademt een kind zelfs voor 717 uur zonder toelichting. De inspectie vindt het onwenselijk dat een 
ziekenhuis geen toelichting geeft bij een uitzonderlijke situatie. Het ziekenhuis moet een interne analyse 
uitvoeren naar de oorzaak van deze uitzonderlijke situatie. Het is voor de analyse van de data van belang om 
een toelichting op deze context te krijgen, zoals meerdere andere ziekenhuizen wel hebben gedaan. Dat helpt 
niet alleen de inspectie maar ook andere ziekenhuizen in het benchmarken en het leren van elkaar waar 
mogelijk. 

Elf ziekenhuizen leveren geen data aan van de indicator Beademingsuren kinderen op een IC-afdeling, omdat 
zij geen IC hebben. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De indicator Beademingsuren kinderen op een IC-afdeling heeft zijn doel bereikt en wordt over het verslagjaar 
2019 niet meer uitgevraagd. 
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3 INTENSIVE CARE 

3.2.1 Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE 

DOEL INDICATOR 

Bevorderen van deelname en aanlevering van data aan de kwaliteitsregistratie van de Nationale Intensive Care 
Evaluatie (NICE). 

KWALITEITSREGISTRATIE 

Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care 

Alle Nederlandse IC-afdelingen registreren de minimale data set in NICE aangevuld met eventuele andere door 
de beroepsverenigingen benoemde indicatoren. 

De stichting die de nationale IC-indicatoren database beheert geeft, aan individuele instellingen en regionaal, 
feedback van de data op een manier die kwaliteitsverbetering optimaal ondersteunt. 

RISICO’S 

Als ziekenhuizen onvoldoende inzicht hebben in de eigen kwaliteit in relatie tot andere instellingen, bestaat de 
kans dat problemen in de zorg langer blijven bestaan. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Alle instellingen nemen deel aan de minimale dataset van NICE. Negen (twee minder dan in 2017) instellingen 
leveren geen data aan voor de kwaliteitsindicatoren. Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg en Waalwijk) 
geeft hier een toelichting op: ‘De kwaliteitsindicatoren en complicaties worden geregistreerd, maar kunnen om 
technische redenen nog niet worden aangeleverd aan de stichting NICE.’ Vijf ziekenhuizen uit deze groep geven 
wel een toelichting, maar die zijn gericht op het niet aanleveren van complicaties aan NICE. Het gaat hierbij om 
een vaste groep instellingen die geen gegevens leveren. 

21 instellingen (drie meer dan 2017) leveren geen complicatiedata aan NICE. Zeven geven daarbij geen 
toelichting. Meerdere ziekenhuizen melden nog bezig te zijn met een implementatietraject van het 
elektronisch patiëntendossier. Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) licht toe hoe deze (en andere) informatie 
gebruikt wordt in een verbetercyclus. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Indicatoren: geen veranderingen. 

Richtlijnen: de kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive care is medio 2017 in het register van het ZIN 
ingeschreven, de implementatietermijn is hiervan inmiddels verstreken. In het najaar 2018 is het addendum 
op deze richtlijn toegevoegd. Jaarlijks brengt de stichting NICE een jaarboek uit. 
  

https://nvic.nl/sites/nvic.nl/files/%3Cem%3ERichtlijnen%3C/em%3E%20Kwaliteitsstandaard%20Organisatie%20van%20Intensive%20Care%20%3Cem%3Ebewerken%3C/em%3E/Kwaliteitsstandaard%20Organisatie%20van%20Intensive%20Care.pdf
https://www.stichting-nice.nl/focusIC.jsp
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3 INTENSIVE CARE 

3.2.2 Hypoglycemie 

DOEL INDICATOR 

Bevorderen beheersen glucosespiegel bij IC-patiënten. 

KWALITEITSREGISTRATIE 

Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care 

Het is aannemelijk dat een integraal kwaliteitsbeleid met verbetercyclus noodzakelijk is om tot een continu 
kwaliteitsverbetering te komen. In deze verbetercyclus wordt aandacht gegeven aan lokale factoren, de 
zorgketen, het netwerk en landelijk kwaliteitsbeleid. 

RISICO’S 

Doordat onvoldoende inzicht is in de bloedglucosewaarde van patiënten met en na ernstige hypoglycemie, 
bestaat de kans dat er onvoldoende inzicht is in het eigen handelen met als gevolg dat problemen langer 
blijven bestaan. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

De gemiddelde resultaten over 2018 zijn vrijwel identiek aan 2017. Dat wil zeggen dat de opvallende 
verbetering met 17,8% in het aantal hypoglycemische periodes en de verkorting van de duur met 30% ten 
opzichte van 2016 is gehandhaafd. 

Er zijn dit jaar iets meer toelichtingen gericht op de zorgverlening. De toelichting van Canisius Wilhelmina 
Ziekenhuis (Nijmegen) is informatief. ‘Van de zeven patiënten betrof het vier patiënten die in laatste fase van 
IC-behandeling waren, waarin hypoglycemie uiting was van onbehandelbaar multi-orgaanfalen. Twee andere 
patiënten zijn hersteld zonder restafwijkingen. Eén andere patiënt bleek later [een] onderliggend probleem te 
hebben waarbij chronische hypo’s [voorkomen]’. Volgens de data zijn er echter maar zeven hypoglycemische 
perioden waargenomen. Op basis van de toelichting zou het aantal perioden met een glucosespiegel onder de 
2,2 mmol/l dus hoger moeten zijn. Maar de toelichting maakt wel duidelijk dat het ziekenhuis zelf inzicht heeft 
in de patiënten populatie en wie de patiënten met een verhoogd risico waren. Eenzelfde conclusie is mogelijk 
op basis van de toelichting van Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen). 

Meerdere ziekenhuizen waarschuwen voor verkeerde interpretaties van de data, vermoedelijk door de 
inspectie. De eenvoudigste manier om verkeerde interpretaties te voorkomen is zelf een inhoudelijk sluitende 
interpretatie van de eigen data te geven. Het gaat bij deze indicator minder om de absolute uitslag maar om 
de wijze waarop het ziekenhuis laat zien het eigen proces onder controle te hebben. 

MUMC+ (Maastricht) had in 2017 de langste duur tot normoglycemie (meer dan 4,8 uur) zonder toelichting 
maar heeft dat in 2018 genormaliseerd. 

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland) heeft over 2018 het hoogste percentage en een van de langste 
duren tot herstel. Het ziekenhuis geeft geen eigen interpretatie. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Indicatoren: geen veranderingen. 

Richtlijnen: de kwaliteitsstandaard Organisatie van de intensive care is medio 2017 in het register van het ZIN 
ingeschreven. In het najaar 2018 is het addendum op de kwaliteitsstandaard ingeschreven. 
  

https://nvic.nl/sites/nvic.nl/files/%3Cem%3ERichtlijnen%3C/em%3E%20Kwaliteitsstandaard%20Organisatie%20van%20Intensive%20Care%20%3Cem%3Ebewerken%3C/em%3E/Bijlagen%20Kwaliteitsstandaard%20Organisatie%20van%20Intensive%20Care%20Onderbouwingsdocument.pdf
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6 INTERVENTIES 

6.1.1 Time-out procedure bij vasculaire radiologische interventies 

DOEL INDICATOR 

Om de veiligheid van de patiënt te vergroten en de kans op fouten zo klein mogelijk te maken, dient de 
radioloog en zijn team een time-out procedure (TOP) uit te voeren en te registreren. Doel van de indicator is 
het stimuleren van het uitvoeren van de TOP bij een vasculaire radiologische interventie. 

RICHTLIJN 

Normen NVvR Time-out procedure (TOP) bij vasculaire radiologische interventies. 

Relevante tekst uit norm: 

De indicator geldt voor alle interventies met behulp van een directe arteriële of veneuze punctie, die 
uitgevoerd worden door een radioloog op een afdeling radiologie. Dit betekent dat u in een 
verslagsysteem bij al uw vasculaire interventies dient vast te leggen of een TOP is doorlopen. De 
Nederlandse RADPASS en de Europese CIRSE checklists uit de interventieradiologie kunnen als 
voorbeeld gebruikt worden. De lijst dient te worden ingevuld door de ‘behandelend’ radioloog. 

De TOP is een gestandaardiseerd identificatie- en verificatieprocedure voor de start van een ingreep. Het doel 
van de TOP is om een veilige uitgangssituatie te maken vóór de start van de ingreep. Interventieradiologen 
voeren minimaal-invasieve behandelingen uit waarbij een TOP moet worden uitgevoerd. 

RISICO’S 

Wanneer de TOP niet of onvolledig wordt uitgevoerd bestaat de kans dat er zich vermijdbare problemen 
voordoen met schade aan de patiënt als gevolg, bijvoorbeeld doordat een patiënt niet goed wordt 
geïdentificeerd. Dit kan als mogelijk gevolg hebben dat de verkeerde interventie wordt uitgevoerd of aan de 
verkeerde kant. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Complexe verrichtingen hebben baat bij een goed uitgevoerde TOP. Niet of onvolledige vastlegging van een 
TOP kan mogelijk een reden zijn van eventuele onderrapportage, maar niet voor het niet uitvoeren van een 
TOP. Het is aan de zorgprofessionals en het management van instellingen om tekortkomingen in de TOP 
registratie en uitvoering te herstellen. Er zijn sinds het uitvragen van de indicator opvallende verbeteringen 
door de ziekenhuizen gerealiseerd. 

70 van de 87 ziekenhuizen verrichten vasculaire interventies op de radiologie afdeling. In vergelijking met het 
voorgaande verslagjaar is het aantal goed uitgevoerde topprocedures toegenomen van 90% naar 93%. De 
grootste verbeteringen zijn te zien bij de laagst scorende ziekenhuizen. De P10 is opgeschoven van 73% naar 
80%. Alle ziekenhuizen onder de P10 in 2017 zijn verbeterd. Van de acht ziekenhuizen die dit betreft behoren 
alleen HagaZiekenhuis (Den Haag) en Bernhoven (Uden en Oss) twee jaar achter elkaar bij de laagst scorende 
groep. 

HagaZiekenhuis (Den Haag) geeft aan dat de ingezette verbeteractie naar aanleiding van het voorgaande 
verslagjaar niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Het protocol is aangescherpt en periodiek wordt er 
gemonitord en een interne audit uitgevoerd. HagaZiekenhuis (Den Haag) geeft met deze toelichting aan dat 
eigen data zijn geanalyseerd en hoewel eerder ingezette verbeteractie niet tot het gewenste resultaat hebben 
geleid, is het beleid omtrent TOP bij vasculaire radiologische interventies verder aangescherpt. 

UMCG (Groningen) (73,4%, laagste in 2018) geeft een opening van zaken in de toelichting: ‘Het afgenomen 
percentage van registratie van de TOP is te relateren aan de onderbezetting van stafleden’. Hoewel het geen 

https://www.radiologen.nl/kwaliteit/normen-indicatoren
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goede prioriteitstelling is om veiligheidsvoorzieningen te laten lijden onder onderbezetting is een heldere 
diagnose het begin van verbetering. Het ziekenhuis geeft geen verbeteracties. 

Radboudumc (Nijmegen) geeft in de toelichting aan dat vanwege een aantal spoedinterventies, de TOP bij 
vasculaire radiologische interventies niet 100% is. Ook en misschien wel juist in een spoedsetting is een TOP 
belangrijk. Hierop kan een verbeteractie worden ingezet om ook in spoedsetting de TOP bij vasculaire 
radiologische interventies te optimaliseren. Het ziekenhuis geeft ook aan dat bij levensbedreigende patiënten 
een pre-incision time-out wordt uitgevoerd. Het is goed om in spoedsetting een TOP bij vasculaire 
radiologische interventies uit te voeren. Het wordt de inspectie uit deze toelichting niet duidelijk waarom de 
zogenoemde pre-incision time-out niet kan worden meegenomen in het aanleveren van de data van de 
indicator en of dit alleen de teller of ook de noemer betreft. 

LUMC (Leiden) geeft aan dat een aantal vasculaire radiologische interventies onder anesthesie heeft 
plaatsgevonden. Ongeacht of misschien wel juist als de procedure onder anesthesie wordt uitgevoerd is een is 
een TOP bij vasculaire radiologische interventies belangrijk om risico’s in de behandeling te reduceren. Dit 
staat los van op welke afdeling de TOP procedure wordt uitgevoerd. 

St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein) geeft de gegevens van het laatste kwartaal van het verslagjaar in 
verband met overgang naar een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit kwartaal is het meest 
representatief. Het ziekenhuis geeft in de toelichting aan dat de TOP bij vasculaire radiologische interventies, 
standaard wordt uitgevoerd echter niet altijd op dezelfde wijze wordt vastgelegd. Het is cruciaal om 
representatieve data aan te leveren. Bij een overgang naar een nieuw EPD kan het zijn dat een gedeelte van 
het verslagjaar wordt meegenomen. Het is echter wel belangrijk dat het ziekenhuis een verbetermaatregel in 
stelt om uniforme wijze van registratie van de TOP bij vasculaire radiologische interventies te bewerkstelligen. 

Amsterdam UMC, locatie VUmc geeft aan dat bij gecombineerde procedures waarbij zowel chirurg als 
radioloog is betrokken de TOP bij vasculaire radiologische interventies door de chirurg wordt uitgevoerd. Het 
ziekenhuis geeft aan dat dat ICT-technisch niet gekoppeld is aan de order van de radiologie. Dit zou betekenen 
dat de time-out wel gebeurt met het hele team, maar deze niet wordt toegerekend aan de radiologie. 
Daarmee geven de data geen volledig inzicht in de daadwerkelijke procesveiligheid, het ziekenhuis dient dat 
zelf wel te hebben. 

MUMC+ (Maastricht) geeft in de toelichting aan dat de TOP in praktijk altijd wordt uitgevoerd bij vasculaire 
interventies echter dit is niet in de registratie terug te zien. Het ziekenhuis geeft aan dat er een verbetertraject 
loopt om de werkwijze aan te passen. Het ziekenhuis geeft in de toelichting niet aan hoe het weet dat de 
praktijk beter is dan de registratie. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator Time-out procedure bij vasculaire radiologische interventies zijn geen veranderingen. 
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7 MEDICATIEPROCES 

7.1.1 Elektronisch voorschrijven 

DOEL INDICATOR 

Het voorkomen van medicatiefouten door het bevorderen van elektronisch voorschrijven op afdeling en 
polikliniek. 

RICHTLIJN 

Richtlijn Elektronisch Voorschrijven 

Artikel 2:  

Voorschrijvers schrijven geneesmiddelen voor met gebruikmaking van een elektronisch 
voorschrijfsysteem dat is voorzien van mogelijkheden om onveilige situaties te bewaken. 

RISICO’S 

Als medicatie wordt voorgeschreven zonder een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) bestaat er een risico op 
fouten in het voorschrijven van medicatie met patiëntschade als gevolg. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

De indicator Elektronisch voorschrijven op de afdeling en polikliniek is met het verslagjaar 2018 gericht op 
andere aspecten van het elektronisch voorschrijven. Hierdoor is er geen vergelijking met data van voorgaande 
verslagjaren mogelijk. 

In 85 van de 87 ziekenhuizen wordt er op 31 december 2018 medicatie voorgeschreven met een EVS dat 
voorzien is van vijf genoemde functionaliteiten. 82 van deze 85 geven aan dat er klinisch (exclusief IC) 
voorgeschreven met een EVS dat voorzien is van de vijf3 genoemde functionaliteiten. De overige drie zijn 
poliklinische instellingen en schrijven niet klinisch voor. 64 van de ziekenhuizen geven aan dat op de IC 
medicatie wordt voorgeschreven met een EVS dat voorzien is van de vijf genoemde functionaliteiten. Een 
aantal ziekenhuizen geeft aan dat ze over een EVS beschikken dat niet alle vereiste functionaliteiten bevat, 
met name wordt daarin benoemd dat de medicatiebewaking hierbij ontbreekt. 

Maasstad ziekenhuis (Rotterdam) geeft in een duidelijke toelichting aan dat vanwege de vaak complexe 
problematiek van de patiëntenpopulatie, intensivisten proactief ondersteund worden door een 
ziekenhuisapotheker in het te voeren medicatiebeleid voor de individuele IC-patiënt. Het ziekenhuis geeft aan 
dat doseringsadviezen op maat worden gegeven waarbij gebruik wordt gemaakt van populatiekinetiek 
rekenprogramma’s en frequent contact met de ziekenhuisapotheker die deel neemt aan het multidisciplinaire 
overleg. 

De volgende ziekenhuizen voldoen niet aan de normen voor veilig voorschrijven. MUMC+ (Maastricht) geeft in 
de toelichting aan dat op de IC een patiënt datamanagementsysteem (PDMS) wordt gebruikt, waarbinnen 
medicatiebewaking handmatig wordt uitgevoerd. Het ziekenhuis geeft aan dat er gewerkt wordt aan een 
nieuw geïntegreerd EVS. Treant Zorggroep geeft in de toelichting aan dat de huidige applicatie geen verhoging 
van medicatieveiligheid oplevert en implementatie van een andere applicatie in 2019 in het EPD zal 

                                                                 
3 Een elektronisch voorschrijfsysteem moet ten minste de volgende functionaliteiten omvatten:  

• Bewaken op interacties met andere geneesmiddelen die de patiënt gebruikt;  
• Bewaken op individuele gevoeligheden, ongevoeligheden of overgevoeligheden van de patiënt voor het desbetreffende 

geneesmiddel;  
• Bewaken op onjuiste dosering;  
• Bewaken op (pseudo) dubbelmedicatie;  
• Bewaken op contra-indicaties en andere patiëntkenmerken. 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/elektronisch-voorschrijven.htm
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plaatsvinden. Dijklander Ziekenhuis (Purmerend) geeft aan dat op de IC wordt gewerkt met het PDMS zonder 
geautomatiseerde bewaking van de medicatie. UMCU (Utrecht) geeft in de toelichting aan dat op de IC 
elektronisch wordt voorgeschreven maar zonder geautomatiseerde medicatiebewaking. LUMC (Leiden) geeft 
aan dat in de loop van 2019 een interactiemodule zal worden geïmplementeerd op de IC. Daarnaast is er 
actieve bewaking op specifieke middelen in geval van dubbelmedicatie.  

RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN 

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, gaven 371 klinieken aan 
dat zij medicatie voorschreven in het verslagjaar. Hiervan gaven 214 (58%) klinieken aan dat zij dit elektronisch 
deden, waarbij minimaal de vijf bovengenoemde functionaliteiten aanwezig waren. 

De overige 157 deden dit niet en gaven regelmatig aan dat zij slechts incidenteel medicatie voorschreven of 
dat de kliniek niet was aangesloten bij het landelijk schakelpunt. De inspectie benadrukt dat aansluiting bij het 
landelijk schakelpunt geen voorwaarde is om elektronisch te kunnen voorschijven. 

Van de 371 klinieken die medicatie voorschreven in het verslagjaar, gaven 366 klinieken (99%) aan dat zij op 31 
december van het verslagjaar vastgelegde werkafspraken over het vragen naar allergieën en 
overgevoeligheden aan iedere patiënt bij behandeling in de instelling, bezaten. Vijf klinieken hadden deze 
afspraken niet, waarbij drie klinieken het volgende toelichtten: 

• Stichting Cardiologiecentrum Care for Heart: ’Via apotheek’ 
• Kliniek Oud Zuid: ‘Wel wordt deze vraag gesteld bij mensen die een (operatieve) ingreep ondergaan 

(via het preoperatieve formulier), bij het voorschrijven van medicatie en voor alle andere patiënten 
waarbij dit voor diagnostiek en behandelingen relevant gevonden wordt. Het wordt niet standaard 
gevraagd bij patiënten die bijvoorbeeld voor een hoortest komen. Naar aanleiding van deze vraag is 
inmiddels wel een algemene werkafspraak opgesteld’ 

• Hairplus Medical Care B.V.: ‘We zijn nu gestopt met het voorschrijven van medicatie.’ 

De overige twee klinieken, PoliDirect locatie Alkmaar en Mauritsklinieken BV, gaven geen verdere toelichting. 

De vraag ‘In welke mate vond in het verslagjaar (handmatige) doseringscontrole plaats tijdens de 
receptverwerking bij voorschriften voor kinderen jonger dan 12 jaar’ werd, door de 371 klinieken die medicatie 
voorschreven, als volgt beantwoord: 

- 204 klinieken (55%) gaven als antwoord: ‘In meer dan 95% van de situaties’ 
o 72 klinieken lichtten toe dat zij geen medicatie aan patiënten jonger dan 12 jaar hebben 

voorgeschreven en dat daarmee deze indicator niet van toepassing was. 
o 25 klinieken lichtten toe dat deze controle plaatsvond bij de externe apotheek (die de 

medicatie aan patiënten verstrekt). 
o 78 klinieken gaven geen toelichting  
o De overige 29 toelichtingen waren divers. 

- Drie klinieken (0,8%) gaven als antwoord: ‘In 75% tot en met 95% van de situaties’ en gaven geen 
verdere toelichting 

- 23 klinieken (6%) gaven als antwoord: ‘In minder dan 50% van de situaties’ 
o 12 klinieken lichtten toe dat zij geen medicatie aan patiënten jonger dan 12 jaar hebben 

voorgeschreven en dat daarmee deze indicator niet van toepassing was. 
o Vier klinieken lichtten toe dat deze controle plaatvond bij de externe apotheek (die de 

medicatie aan patiënten verstrekt). 
o Twee klinieken gaven geen toelichting. 
o De overige vijf toelichtingen waren divers. 

De overige 141 klinieken (38%), van de 371 klinieken die medicatie voorschreven, gaven geen antwoord op 
bovenstaande vragen. 
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Uit bovenstaande toelichtingen blijkt dat deze indicator veelal niet relevant was voor particuliere klinieken, 
omdat zij geen medicatie aan kinderen voorschreven. Echter, deze antwoordmogelijkheid kon niet worden 
gekozen bij het invullen van de indicatoren. De inspectie zal bij een volgende uitvraag deze 
antwoordmogelijkheid toevoegen. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De indicator Elektronisch voorschrijven is in verslagjaar 2018 doorontwikkeld en zal in 2020 voor het laatst 
uitgevraagd worden. 
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7 MEDICATIEPROCES 

7.2.1 Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen 

DOEL INDICATOR 

Voor het veilig gebruik van medicatie is een goed inzicht in de huidige medicatie essentieel. De indicator is 
bedoeld om een goede verificatie van het gebruik van de medicatie door patiënten te stimuleren. 

RICHTLIJN 

Addendum Medicatieoverdracht 31 maart 2015: 

Een medicatieoverzicht is pas een actueel medicatieoverzicht (AMO), als gegevens zijn geverifieerd met 
de patiënt. In internationale literatuur is consensus dat een AMO gebaseerd is op zowel gegevens uit 
een digitale bron (zoals bijvoorbeeld AIS, cluster, LSP) als gegevens uit een verificatiegesprek bij de 
patiënt of diens zorgverlener. 

RISICO’S 

Wanneer er geen juiste medicatieverificatie plaatsvindt bestaat de kans dat er onvoldoende of verkeerde 
informatie beschikbaar is over het huidige medicatiegebruik van de patiënt. Dit heeft tot gevolg dat bij 
voorschrijven van nieuwe medicatie er onvoldoende effect of onnodige bijwerkingen optreden.  

Additionele risico’s voor de doelgroep kinderen: Veel elektronische voorschrijfsystemen hanteren ‘volwassen’ 
normaalwaarden voor dosiscontrole. Dit kan er toe leiden dat voorschrijvers niet gewaarschuwd worden en 
overdoseringen kan worden gegeven. 

Additionele risico’s voor de doelgroep ouderen: Veel patiënten boven de 70 jaar gebruiken meerdere 
medicamenten. Het risico van interacties tussen medicamenten is daardoor groter. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

De algemene ontwikkeling bij deze indicatoren is dat elk jaar de uitkomst met twee tot drie procent verbetert, 
zowel bij opname én ontslag als bij ouderen én kinderen. Dit jaar zien we echter een uitzondering bij de 
medicatieverificatie bij ontslag bij ouderen, deze verbeterde met 7%. De medicatieverificatie bij opname is 
beter geregeld dan bij ontslag en bij ouderen beter dan bij kinderen. Dat patroon is al aanwezig vanaf de start 
van de indicator. Nog steeds zijn er enkele ziekenhuizen die helemaal geen gegevens hebben over ontslag, al 
neemt het aantal langzaam af. 

Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen: kinderen (28 dagen-18 jaar) 

Volgens de toelichtingen hebben kinderartsen in de medicatieverificatie een actieve rol maar registeren zij 
minder dan apothekersassistenten die de medicatieverificatie doen bij kwetsbare ouderen. Veel ziekenhuizen 
geven dit aan als reden voor een lagere vastlegging van medicatieverificatie. Ook speelt het vastleggen dat de 
patiënt geen medicatie gebruikt nog steeds een rol. Het verschil tussen geen verificatie en geen medicatie is 
dan niet voldoende duidelijk en daarmee een risico. De meeste ziekenhuizen nemen de resultaten serieus. Van 
de ziekenhuizen die vorig jaar nog uitslagen onder de P10 gaven zonder toelichting zit alleen LUMC (Leiden) 
nog in die groep. Dit jaar levert LUMC geen data aan, uit de toelichting de wordt gegeven blijkt niet dat het 
ziekenhuis medicatieverificatie bij kwetsbare groepen onder controle heeft. Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede), 
hier het laagst scorend onder de algemene ziekenhuizen van 2017, laat zien dat het ziekenhuis de plannen die 
waren aangekondigd in 2017 heeft waar gemaakt in 2018 met een stijging van tientallen procenten (van 38,4% 
naar 69,9%). Het ziekenhuis zit daarmee op de P10. Dus er is nog ruimte voor verbetering. Het overgrote deel 
van de ziekenhuizen met een lage score geeft een toelichting waaruit blijkt dat het ziekenhuis weet welke 
positie het inneemt en welke stappen er genomen moeten worden voor verbetering. De verbetering zelf lijkt 
nog een moeizaam proces. Een voorbeeld daarvan is Treant Zorggroep die in 2017 geen data had bij ontslag en 

https://www.vmszorg.nl/wp-content/uploads/2017/11/Nadere-toelichting-richtlijn-Medicatiegegevens-in-de-keten.pdf
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daarvoor als verklaring had: ‘Per november 2017 wordt de medicatieverificatie digitaal in het EPD 
geregistreerd. Voor de medicatieverificatie bij ontslag is dit gefaseerd ingevoerd. In 2018 vindt 
medicatieverificatie voor alle afdelingen plaats. De cijfers van medicatieverificatie bij ontslag zullen per 2018 
beschikbaar zijn’. Maar in 2018 gaat het toch weer mis en is er geen data over kinderen bij ontslag: ‘Deze zorg 
is door verschuiving van de klinische zorg naar één locatie gedurende het verslagjaar niet eenduidig vastgelegd 
en daardoor niet representatief te bepalen’. Vergeleken met 2016 en 2017 zijn er over 2018 opmerkelijk veel 
minder gegevens over kinderen aangeleverd (circa 10.000 kinderen). Daarnaast zijn er ook bij ontslag 5.200 
kinderen minder aangeleverd dan bij de opname indicator. Dat verschil was in 2017 nog circa 11.800. Van de 
67.940 kinderen waarvan bekend is bij opname of ze wel of niet verificatie hebben gehad, hebben dus 47.482 
kinderen een verificatie bij ontslag gekregen (70%). Er is dus nog wel ruimte voor verbetering. Er zijn nog 
steeds veel ziekenhuizen die geen inzicht hebben in het aantal verificatiegesprekken bij ontslag. In 2018 zijn 
dat negen ziekenhuizen die kinderen opnemen: LUMC (Leiden), Treant Zorggroep (alle drie locaties), MC Groep 
(Lelystad, Dronten en Emmeloord), Erasmus MC (Rotterdam), IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan de IJssel), 
LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) en Groene Hart Ziekenhuis (Gouda). Zij geven allen een toelichting. 
Bernhoven (Uden en Oss) geeft bij 100% de toelichting: ‘Protocollair vastgelegd’. In eerdere HRT’s is 
gepubliceerd dat enkel vermelding in een protocol nooit de vervanging kan zijn voor echte data. 

Een hardnekkig probleem is de vastlegging van de medicatieverificatie bij kinderen die het ziekenhuis verlaten 
zonder medicatie. Deze zijn in de indicator niet uitgesloten. Het vaststellen dat iemand geen medicatie 
gebruikt, is van belang voor de overdracht tussen zorgprofessionals binnen als buiten het ziekenhuis. Dit is een 
groter probleem bij kinderen dan bij ouderen omdat kinderen veel vaker het ziekenhuis verlaten zonder 
medicatie. Dit vraagt niet alleen aanpassing van gedrag, maar ook van systemen. Ziekenhuizen zullen hier 
meer aandacht aan moeten besteden. 

Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen: ouderen (boven de 70 jaar) 

Van de ziekenhuizen die in 2017 een uitslag onder de P10 hadden, hebben LUMC (Leiden, geen data) en het 
Groene Hart Ziekenhuis (Gouda, 72,2%) nog steeds een laag percentage. Spijkenisse Medisch Centrum (74,4%), 
combineert een lage uitslag met het ontbreken van een toelichting. Vrijwel alle toelichtingen gaan in op de 
organisatie van de verificatie en de verbeterplannen. Regelmatig wordt genoemd dat anderen dan 
apothekersassistenten de verificatie uitvoeren, bijvoorbeeld artsen (LUMC). Het is van belang dat 
voorgeschreven medicatie ten alle tijden geverifieerd is. Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg en 
Waalwijk) geeft een toelichting die goed inzicht geeft in de complexiteit van het probleem: ‘Uit onderzoek 
blijkt dat artsen thuismedicatie wel inzien, maar dat er meerdere mogelijkheden zijn voor registratie en 
uitschrijven medicatieorder. In 2019 wordt erop gestuurd dat alle artsen volgens één werkwijze gaan werken’. 
Er zijn in 2017 4.300 patiënten meer aangemeld en 31.000 meer patiënten geverifieerd bij ontslag, een stijging 
van 7%. De grootste stijging in deze groep indicatoren. Vergeleken met 2017 zijn er 12.000 minder ouderen 
opgenomen en 5.000 meer ontslagen. De groep opgenomen patiënten is 42.200 patiënten groter dan het 
aantal ontslagen patiënten. Dat komt voor een deel omdat er ziekenhuizen zijn mét data over de opname 
maar voor 14.000 patiënten geen data over ontslag, voor 28.000 patiënten is er geen directe verklaring. Het 
percentage verificaties is toegenomen met 2%. Dit betekent dat er nog steeds ziekenhuizen zijn die geen 
inzicht hebben in het aantal verificatiegesprekken bij ontslag. Groene Hart Ziekenhuis (Gouda), Bernhoven 
(Uden en Oss), MC Groep (Lelystad, Dronten en Emmeloord), LUMC (Leiden) en Erasmus MC (Rotterdam) 
leveren geen data aan, wel een toelichting. Bernhoven (99,0% bij opname, geen data bij ontslag) geeft een 
goed overzicht van alle activiteiten die nodig zijn om de medicatieverificatie bij ontslag te kunnen realiseren: 
‘Medicatieverificatie bij ontslag vindt wel plaats maar wordt niet structureel geregistreerd. Er lopen 
verschillende acties om dit te optimaliseren: implementatie registratieformulier, uitbreiding ondersteuning 
door apothekersassistenten en switch naar een nieuw EVS’. 

Een hardnekkig probleem is de vastlegging van medicatieverificatie, het verschil tussen daadwerkelijk 
verifiëren en de vastlegging van de verificatie. In dit geval is belangrijk dat de medicatie ook geverifieerd wordt 
voor gebruik in het EVS. Meerdere wetenschappelijke verenigingen hebben de inspectie gewaarschuwd dat als 



33 
 

de medicatie eenmaal is ingebracht in het EVS, dat anderen zorgprofessionals er vanuit gaan dat de medicatie 
betrouwbaar geverifieerd is. Het is dus belangrijk dat dat ook herkenbaar gebeurt. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen zijn geen veranderingen. De nieuwe richtlijn over 
medicatieoverdracht wordt verwacht in 2019. 
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7 MEDICATIEPROCES 

7.3.1 High Risk medicatie 

DOEL INDICATOR 

Bevorderen van de medicatieveiligheid op gebied van parenterale geneesmiddelen door middel van een juiste 
werkwijze rondom het klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen. 

RICHTLIJN 

Richtlijn voor toediening gereed maken (VTGM) 

Het auditen van de verschillende onderdelen is beschreven in de richtlijn bij de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. De audit van VTGM is de verantwoordelijkheid van de ziekenhuisapotheker. De 
ziekenhuishygiënist is verantwoordelijk voor het auditen van de hygiëne aspecten van VTGM. 

RISICO’S 

Het klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen is een risicovol proces. De toedieningsweg van 
parenterale geneesmiddelen passeert de biologische barrières tegen micro-organismen van vaak kwetsbare 
patiënten. Daarnaast kunnen parenterale geneesmiddelen een smalle therapeutische breedte hebben een snel 
klinisch effect sorteren en een direct effect hebben op vitale functies. Om bovengenoemde redenen worden 
parenterale geneesmiddelen als High Risk medicatie gezien. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

De indicator High Risk medicatie is voor het eerste uitgevraagd in het verslagjaar 2018. In 82 van de 87 
ziekenhuizen wordt er High Risk medicatie toegediend. Er is gevraagd naar de verhouding afdelingen waar 
High Risk medicatie gegeven wordt en de afdelingen waar een interne audit is uitgevoerd op het thema VTGM 
en het toedienen van parenterale geneesmiddelen. Meerdere ziekenhuizen doen audits vaker dan eens in de 
drie jaar. Het is geruststellend als een audit frequentie niet alleen bepaald wordt door een minimale landelijke 
norm, maar ook op basis van een binnen het ziekenhuis vastgestelde indicatie of belangstelling. 

Een aantal ziekenhuizen geeft aan dat de resultaten voor het uitvoeren van audits op het thema VTGM en het 
toedienen van parenterale geneesmiddelen voor het verslagjaar 2018 (nog) niet aantoonbaar in een PDCA-
cyclus geborgd zijn. Er zijn tien ziekenhuizen die een lager percentage hebben dan de P10 (31,35%). Meest 
opvallend zijn Meander Medisch Centrum (Amersfoort) en UMC Utrecht. Meander Medisch Centrum geeft in 
de toelichting aan dat de norm omtrent het uitvoeren van interne audits op het thema VTGM en het 
toedienen van parenterale geneesmiddelen eens per drie jaar is. Interne audits op het thema VTGM en het 
toedienen van parenterale geneesmiddelen werden op alle afdelingen uitgevoerd in 2017 en zal in 2020 
opnieuw worden gedaan. Dat is (alleen) goed als er binnen de audits een kwalitatief goed VTGM proces is 
aangetroffen. Het is wenselijk om in de toelichting duidelijk te maken welke frequentie veilig wordt geacht 
door de instelling. 

UMC Utrecht geeft een uitgebreide toelichting waarin zij beschrijven dat de taak omtrent het uitvoeren van 
tracers in 2016 naar de afdelingen is overgegaan en deze per 2019 weer door de apotheek zelf is opgepakt. De 
apotheek een integraal plan opgesteld om voor de High Risk medicatie een verbetering te bewerkstelligen. Dit 
integrale plan is onderdeel van een PDCA-cyclus waarin onder andere resultaten van de tracers en Melding 
Incident Patiënten op het gebied van klaarmaken en toedienen zijn geëvalueerd en gap-analyses op het thema 
High Risk zijn opgenomen. De inspectie stelt deze uitgebreide toelichting op prijs. Overigens zou het 
interessant zijn om te weten waarom de audits weer zijn gecentraliseerd. De vraag wie het beste 
verantwoordelijk kan zijn voor de organisatie van audits is ook voor andere instellingen interessant. Het thema 
VTGM en het toedienen van parenterale geneesmiddelen staat in UMC Utrecht duidelijk op de agenda.  

https://richtlijnendatabase.nl/gerelateerde_documenten/f/12477/NVZA_VGTM_richtlijn_nov2009.pdf
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RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN 

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, gaven 145 klinieken aan 
dat zij High Risk medicatie voorschreven. Van deze 145 klinieken gaven 133 (92%) aan dat op alle afdelingen, 
waar High Risk medicatie werd toegediend, in het verslagjaar aantoonbaar een interne audit is uitgevoerd op 
het thema VTGM en het toedienen van parenterale geneesmiddelen. De overige 12 klinieken gaven aan dat op 
geen enkele van de hiervoor bedoelde afdelingen aantoonbaar de hiervoor beschreven audit is uitgevoerd. 
Vier van deze klinieken hebben aangegeven dat dit in 2019 zal worden ingevoerd en uit de toelichtingen van 
twee andere klinieken bleek dat zij dit ‘binnenkort’ in zullen voeren. 

Van de resterende zes klinieken die geen audit uitvoerden, gaven twee klinieken, Kliniek De Lairesse ZBC B.V. 
en Easy Cosmetics B.V., geen verdere toelichting bij deze vraag. De overige vier klinieken gaven de volgende 
toelichting: 

- Vanderleest aesthetics: ‘Praktijk reeds gesloten vw onvoldoende klanten.’ 
- Medisch Centrum de Veluwe locatie Apeldoorn: ‘Wij hebben een goed lopende PDCA cyclus. Indien we 

audits doen, worden de resultaten en verbeteracties geborgd.’ 
- Medisch Centrum de Veluwe (Midden Nederland) locatie Baarn: ‘Wij hebben een goed lopende PDCA 

cyclus. Indien we audits doen, worden de resultaten en verbeteracties geborgd.’ 
- ABC Clinic: ‘Alle protocollen VTGM en het toedienen van High Risk Medicatie zijn aanwezig. Deze zijn 

in dit verslagjaar niet in een interne audit meegenomen.’ 

Van de 133 klinieken die op alle afdelingen, waar High Risk medicatie werd toegediend, in het verslagjaar 
aantoonbaar een interne audit uitvoerden op het thema VTGM en het toedienen van parenterale 
geneesmiddelen, gaven 127 aan dat de resultaten van de audits aantoonbaar in een PDCA-cyclus waren 
geborgd. Van de zes klinieken waar dit niet het geval was, gaf Clinic 63 locatie Den Bosch als toelichting: ‘Nee 
niet van iedere vestiging maar wel van de artsen.’ De volgende vijf klinieken gaven geen toelichting: Dr. Marc 
Injectables, Dr. Keulen Kliniek locatie Tilburg, Dr. Keulen Kliniek locatie Schimmert, Plastisch cosmetisch 
Centrum Spaarne en Skinject. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator High Risk medicatie zijn geen veranderingen.  
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8 ZORG 

8.1.1 Uitkomst behandeling diabetische voetwonden 

DOEL INDICATOR 

Het bevorderen van het leren van uitkomsten bij de zorg voor patiënten met een diabetisch ulcus aan een 
voet. 

RICHTLIJN 

Diabetische voet, 2017. 

Door de introductie in Nederland van het University of Texas classificatie systeem van diabetische 
voetulcera, naast het al eerder vastgestelde Nederlandse systeem zoals beschreven in de richtlijn 
Diabetische Voet uit 2006 (Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), 2006), waren er twee systemen in 
omloop die verschillende informatie verzamelden en verschillende doelen hadden. Om tot een 
verbetering van kwaliteit van zorg te komen, met als uiteindelijk doel zo veel mogelijk ulcera te 
voorkomen, de behandelduur te verkorten en amputaties te vermijden, is het van belang om een enkel 
classificatie systeem te gebruiken, dat behulpzaam is bij diagnostiek en behandeling en waarbij op 
eenvoudige wijze de belangrijkste gegevens vastgelegd kunnen worden.  

RISICO’S 

Onvoldoende diagnostiek en behandeling van patiënten met een diabetische voet kan onnodig weefselverval 
tot gevolg hebben en er bestaat de kans op gevaarlijke infecties met mogelijke amputatie als gevolg. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Deze indicator laat zien dat ziekenhuizen niet altijd even aangesloten zijn bij landelijke ontwikkelingen Na het 
eerste jaar van de uitvraag was duidelijk dat het aantal patiënten met een klasse 2D te laag was in veel 
ziekenhuizen. Dit heeft geleid tot een brede discussie in en met de beroepsgroep, waarna een erratum 
verscheen om aan te geven dat de hele groep 2 meegenomen moest worden in 2016. Dit werd standaard 
opgenomen in de basisset over 2017. Dus dat meer dan twee jaar later nog steeds ziekenhuizen aangeven dat 
zij weinig of geen patiënten met een klasse 2D hebben is zorgelijk. 

De enorme spreiding in het aantal patiënten tussen de instellingen maakt ook duidelijk dat het zinnig is om 
onderzoek te doen naar het verwijspatroon. Uit overleg met de beroepsgroep tijdens de ontwikkeling van de 
indicator kwam naar voren dat Texas klasse 3 vrijwel altijd tot een amputatie leidde en een klasse 1 wond in de 
eerste lijn behandeld zou moeten worden. Het is uit het implementatietraject van andere classificaties bekend 
dat het waardevol is voor ziekenhuizen om het classificeren  samen te leren, bijvoorbeeld door workshops op 
congressen. 

Een aantal ziekenhuizen geeft aan dat de uitkomsten gebaseerd zijn op kleine aantallen waarbij kleine 
verschillen in de teller grote invloed hebben op het percentage (zie de 2D discussie). Maar het verschil tussen 
twee ongeveer even grote ziekenhuizen als Maxima Medisch Centrum (Eindhoven en Veldhoven) (19 in twee 
jaar) en Alrijne Ziekenhuis (Leiden, Leiderdorp en Alphen aan de Rijn) (170 in dezelfde periode) is wel erg 
opvallend. De aantallen zelf verdienen dan ook nader onderzoek. Het is belangrijk dat de juiste patiënten snel 
op de plaats komen waar zij het beste kunnen worden geholpen. 

Meerdere ziekenhuizen hebben de indicator niet aangeleverd ‘gezien de landelijke discussie over wat de 
indicator zegt over kwaliteit van zorg’. Ook geven ziekenhuizen aan dat de Texasclassificatie van diabetische 
voetwonden wordt vastgelegd in vrije tekstvelden in het EPD waardoor ze niet automatisch berekend kan 
worden. Het is teleurstellend dat ook een casemix classificatie die internationaal gevalideerd is en waarvan al 
tenminste vijf jaar bekend was dat de beroepsgroep de wens had deze voor het vergelijken van uitkomsten te 

http://www.wondzorglimburg.nl/websiteImages/documentuploads/Diabetische_voet.pdf
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gaan gebruiken, hier nog steeds niet eenvoudig vindbaar wordt vastgelegd. Een positief signaal is dat 
ziekenhuizen aangeven een verhoogde aandacht te hebben voor de registratie van Texasclassificatie bij de 
eerste presentatie met een diabetische voetwond. VieCuri (Venlo en Venray) geeft aan een toename te zien 
van oudere patiënten met diep geïnfecteerde neuro- ischemische wonden en daarmee een toename in minor 
amputaties.  

De inspectie constateert dat er bij enkele instellingen een toegenomen bewustwording is in optimaliseren van 
de kwaliteit van zorg betreffende voetwonden. Het is positief dat VieCuri aangeeft dat er regionale afspraken 
zijn gemaakt over het tijdig doorverwijzen van patiënten met een diabetische voetwond met de 
eerstelijnszorg. Dit ziekenhuis geeft ook aan dat na aanvankelijk een toename van het aantal vroege 
doorverwijzingen er daarna een daling in het aantal doorverwijzingen is geconstateerd. Het ziekenhuis geeft 
niet aan wat hiervoor de verklaring is. Er kan een potentiële verbeterslag gemaakt worden wanneer men de 
oorzaak hiervan achterhaalt. Zuyderland Medisch Centrum (Sittard-Geleen en Heerlen) geeft in de toelichting 
aan dat ze een groot verschil tussen het voorgaande en het huidige verslagjaar hebben opgemerkt. Het 
ziekenhuis heeft hierop adequaat geanticipeerd en uitvoerig dossieronderzoek verricht. Het ziekenhuis geeft 
hiermee blijk van interne analyse van de eigen data. 

RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN 

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, gaven 22 klinieken aan dat 
zij patiënten met voetwonden behandelden. Van deze 22 klinieken gaf één kliniek, Stichting ZBC Zuyderland, 
aan dat zij de uitkomst van de behandeling van patiënten met diabetische voetwond(en) registreerde. 
Stichting ZBC Zuyderland had 36 patiënten behandeld waarbij de ernstigste voetwond is geclassificeerd in 
klasse 'Graad 2 Wond penetreert tot op kapsel of pees'. Bij 42% was de wond volledig genezen, bij 25% was 
nog een voetwond aanwezig. De overige 33% had een andere uitkomst. 

Van de 21 klinieken die niet registreerden gaven zes klinieken aan dat zij deze patiëntencategorie altijd 
doorverwezen. Eén van deze zes klinieken droeg de patiënten over aan de thuiszorg, de overige vijf verwezen 
door naar dermatologie en/of vaatchirurgie. Twee klinieken schreven dat zij slechts sporadisch patiënten met 
diabetische voetwonden behandelen maar patiënten met diabetische voetwonden meestal doorstuurden. Vier 
klinieken schreven dat zij in 2018 geen patiënten hadden behandeld met diabetische voetwonden. Eén kliniek 
gaf aan dat de uitkomst van de behandeling wel in het EPD werd vermeld. De overige acht klinieken gaven 
geen toelichting. De inspectie benadrukt het belang van een correcte registratie, omdat dit inzicht geeft in de 
kwaliteit van de geleverde zorg.  

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De indicator werd in 2018 voor het laatst uitgevraagd. De indicator is doorontwikkeld en specifiek gericht op 
diabetische voetwonden. Voor het verslagjaar 2019 wordt de indicator uitgevraagd onder de naam Diabetisch 
voetenteam en tijdige diagnostiek PAV. 
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8 ZORG 

8.2.1 Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen 

8.2.2 Behandeling van ondervoeding 

DOEL INDICATOR 

Inzicht verkrijgen in preventiemaatregelen ter voorkoming van potentiële risico’s bij een klinisch opgenomen 
patiënt. 

RICHTLIJN 

Screening en behandeling van ondervoeding 

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding voor een ingreep kan er voor zorgen dat een patiënt 
sneller herstelt na een ingreep. Voor het behandelen van ondervoede patiënten is eerst een goede screening 
op ondervoeding nodig. De eerste indicator richt zich op de screening op ondervoeding bij in de kliniek 
opgenomen kinderen. De tweede indicator richt zich op behandeling van ondervoeding bij volwassenen en 
kinderen en inventariseert bij ondervoede patiënten welk percentage van de vastgestelde eiwitbehoefte op de 
vierde opnamedag wordt gehaald. De derde indicator richt zich op screening op de preoperatieve polikliniek 
van volwassenen op ondervoeding. 

RISICO’S 

Doordat ondervoeding niet wordt (h)erkend bestaat de kans op complicaties met patiënt schade als gevolg, 
bijvoorbeeld door vertraagde wondgenezing. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

De indicatoren Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen en Behandeling van 
ondervoeding zijn van belang in het kader van vroege herkenning en behandeling van ondervoeding. 
Ondervoeding leidt tot een verhoogde kans op complicaties. Vroege behandeling van ondervoeding zorgt 
ervoor dat een patiënt sneller herstelt na een ingreep. Voor alle Nederlandse ziekenhuizen is het aantal 
kinderen dat bij opname wordt gescreend op ondervoeding bekend. In vergelijking met voorgaande 
verslagjaar zijn twee ziekenhuizen overgestapt naar continue metingen4 van ondervoeding bij kinderen. In het 
huidige verslagjaar zijn er twee ziekenhuizen die geen continue metingen uitvoeren. 

Een aantal ziekenhuizen geeft aan dat het EPD niet over de nodige noodzakelijke functionaliteit beschikt om de 
gevraagde cijfers op basis van de groeicurves te genereren. Een steekproef werd gegeven op basis van de 
STRONGkids gegevens. Het Erasmus MC (Rotterdam) geeft in de toelichting aan dat dit een landelijk probleem 
is wat neergelegd is bij de IT-provider en vooralsnog niet is opgelost. De inspectie vindt dit opvallend en gaat 
ervan uit dat op een andere wijze gescreend worden op ondervoeding. 

Een aantal ziekenhuizen geeft aan dat op basis van de resultaten van deze indicator in voorgaande jaren, er 
acties uitgezet zijn en er proactief beleid is gevoerd om de screening op ondervoeding te verbeteren. De 
uitkomsten in deze ziekenhuizen zijn verbeterd. Dit is een goed voorbeeld van ziekenhuizen die eigen data 
vergelijken met andere ziekenhuizen, verbeteracties inzetten en daarmee succesvol zijn. 

Meerdere ziekenhuizen hebben verbetermaatregelen getroffen op het gebied van de behandeling van 
ondervoeding. Zo worden onder andere diëtisten in consult gevraagd en medewerkers geschoold. In één 
ziekenhuis is over de resultaten van verslagjaar 2018 uitgebreid dossieronderzoek uitgevoerd bij de patiënten 
waarbij de eiwitinname niet behaald is. Uit deze analyse is gebleken dat bij een percentage van de patiënten 

                                                                 
4 De screening op ondervoeding vindt plaats door middel van een continue meting. Onder een continue meting verstaat de inspectie dat u 
alle kinderen bij opname screent op ondervoeding en dus niet een steekproefsgewijze screening uitvoert. 

https://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2019/02/SoV01-Richtlijn-Ondervoeding-losse-paginas-210x297februari-2019.pdf
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een palliatief beleid van toepassing is. Ondervoeding is in dit ziekenhuis een geprioriteerd thema, de 
resultaten worden maandelijks gemonitord en geanalyseerd. De inspectie vindt dit een positieve ontwikkeling. 
Het ziekenhuis blijft zich richten op het onderwerp om de zorg aan patiënten met ernstige ondervoeding te 
verbeteren. De inspectie verwacht dat alle ziekenhuizen hun data vergelijken met anderen ziekenhuizen en zo 
nodig verbetermaatregelen treffen om de screening en behandeling van ondervoede patiënten te 
optimaliseren. De Tjongerschans (Heereveen) geeft in de toelichting gedetailleerd weer hoe er actief gestuurd 
wordt op de indicator en dit geleid heeft tot verbetering van eigen resultaten. Screening op ondervoeding 
werd niet altijd bij de anamnese uitgevraagd. Het belang van voeding is benadrukt in het ziekenhuis. Er is een 
tracer uitgevoerd op ondervoeding. De hieruit voorvloeiende verbetermaatregelen zijn opgepakt. Uit deze 
toelichting blijkt dat het actief beleid voert ter voorkoming van ondervoeding bij kinderen. Eén ziekenhuis is 
ten opzichte van het voorgaande verslagjaar duidelijk verbeterd. Het percentage van op dag vijf opgenomen 
ernstig ondervoede volwassen patiënten is gebaseerd op in het EPD ingevulde registraties van eiwitopname. In 
2019 is een verbetertraject ingezet waarbij de diëtist eerder in consult komt om opgenomen ondervoede 
patiënten adequaat te behandelen. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicatoren Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen en Behandeling van 
ondervoeding zijn geen veranderingen. 
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8 ZORG 

8.3.3 Screening op en observatie van delirium 

DOEL INDICATOR 

Risicoreductie op ontwikkelen delier. 

RICHTLIJN 

Delirium bij volwassenen 

Een delirium is een veel voorkomende vorm van psychopathologie bij opgenomen patiënten ouder dan 
70 jaar. Een delirium kenmerkt zich door het snelle ontstaan en de wisseling van symptomen. De 
delirium observatie screening schaal (DOSS) bevat 13 observaties van gedrag (verbaal en non-verbaal). 
De DOSS geeft de symptomen van het delirium weer. Het is van belang om per dienst de observaties 
van het gedrag vast te leggen5. De Confusion Assesment Method (CAM) is een veelgebruikt instrument 
voor het vaststellen van een delirium door niet-psychiaters. De CAM is sensitief, specifiek, betrouwbaar 
en eenvoudig in de praktijk6. Gebruik van de DOSS voor screenen op delier door verpleegkundigen. 
Bevestig als arts de diagnose delier met de geldende DSM-criteria, mogelijk door gebruik te maken van 
de CAM. 

RISICO’S 

Wanneer er niet gescreend en geobserveerd wordt op delier bestaat de kans dat een patiënt ongemerkt een 
delier ontwikkelt met complicaties en ongewenst verlengde opname tot gevolg. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

De indicator Screening op en observatie van delirium wil de patiëntencategorie die ongemerkt een delier 
ontwikkelt met complicaties verminderen. In vergelijking met het voorgaande verslagjaar is er sprake van een 
lichte stijging van de P10 en P90 en een lichte daling van het minimum. 

Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam), MUMC+ (Maastricht) en UMCU (Utrecht) scoren het laagst en zetten 
verbetermaatregelen in om de zorg aan deze patiëntencategorie te verbeteren. Antoni van Leeuwenhoek 
geeft aan te onderzoeken hoe het de verpleegkundigen via het EPD beter kan ondersteunen bij het opvolgen 
van verhoogde delierscores. Ze hebben het protocol delier geactualiseerd en bijscholing van de 
zorgprofessionals gepland. MUMC+ geeft aan verbeteracties te hebben ingezet waarbij afdelingen continu 
inzage hebben in hun score op delier. UMCU geeft aan dat afname DOSS is gedaald ten opzichte van 2017 en 
geven de volgende duidelijke toelichting, die ook inzicht geeft in de complexiteit van verbeteracties op dit 
gebied: ‘Analyse laat zien dat dit meerdere oorzaken heeft. Een van de belangrijkste oorzaken is de 
registratielast die de verpleegkundigen ervaren en als gevolg hiervan ongenuanceerd registraties 
verminderden. Daarbij kwam naar voren dat het digitaal dossier onvoldoende ondersteunt in de afname van de 
DOSS. Het ziekenhuis heeft een aantal acties ingezet om de DOSS registratie te optimaliseren:1) Verminderen 
van de registratielast is belegd bij een projectgroep waarbij het verminderen van registratie objectief wordt 
beoordeeld en aanpassingen worden gecoördineerd; 2) Afname van de DOSS is vanaf maart een onderdeel van 
de kwaliteitscyclus. Naast screening op delierrisico is de afname van de DOSS ook opgenomen in de 
kwaliteitsrapportage. Hierdoor is de stuurinformatie verbeterd; 3) In het EPD wordt de interventie afname 
DOSS standaard in het verpleegkundig activiteitenplan getoond indien de patiënt een verhoogd risico heeft op 
een delier. De DOSS is sneller te bereiken en in te vullen; 4) Afname van de DOSS is standaardonderdeel van de 

                                                                 
5 Handreiking.ysis.nl/delier/delirium-observatie-screening-dos 
6 Clarifying Confusion: The Confusion Assessment Method: A New Method for Detection of Delirium. Ann Intern Med 1990;113(12):941-
948 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/delier_bij_volwassenen
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centrale tracer.’ Het ziekenhuis geeft aan dat door de inzet van bovenstaande acties er vertrouwen in te 
hebben dat het percentage afname DOSS zal verbeteren in het volgende verslagjaar. 

Oogziekenhuis (Rotterdam) geeft aan veel aandacht te hebben besteed aan het onderwerp delier. Door middel 
van een maandelijkse rapportage worden medewerkers geïnformeerd over de uitkomsten van de delier 
registratie. Dit heeft geresulteerd in een toename van de registratie delier. Opvallend is dat dit ziekenhuis een 
100% registratie vermeldt van slechts dertien patiënten. 

IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan de IJssel) en Erasmus MC (Rotterdam) hebben een score van onder de P10 
(76,7%) voor Screening op en observatie van delirium en geven geen toelichting.  

Belangrijk is dat wanneer een patiënt risico meer loopt op het ontwikkelen van een delier, bijvoorbeeld omdat 
de patiënt bepaalde medicatie gebruikt of een alcoholverslaving heeft, dat dat herkend wordt en passende 
maatregelen kunnen worden getroffen. Er zijn nog steeds ziekenhuizen die aangeven dat in de teller en 
noemer geen patiënten opgenomen zijn waarbij het risico op andere gronden is vastgesteld dan de drie 
screeningsvragen. Deze ziekenhuizen lopen daarmee het risico dat  patiënten die op andere gronden 
(bijvoorbeeld medicatiegebruik) een grote kans hebben op een delirium niet bewaakt worden.  

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De indicator is doorontwikkeld en zal over verslagjaar 2020 worden uitgevraagd. In verslagjaar 2020 worden 
ook de indicatoren Risico op delirium, Zorgplan delirium en Screening op delirium op de SEH uitgevraagd. 
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8 ZORG 

8.4.1 Pijnmeting 

DOEL INDICATOR 

Stimuleren systematische aandacht voor pijn als symptoom en als probleem van oncologische patiënten. 

RICHTLIJN 

Pijn bij kanker. Relevante tekst uit de richtlijn 

Meet pijn regelmatig bij patiënten met kanker. Het aantal keer is afhankelijk van de plaats waar de 
patiënt verblijft: A) Ziekenhuis: Meet bij opgenomen patiënten pijn twee- tot driemaal daags. Meet pijn 
bij elk poliklinisch bezoek; implementatietermijn <1 jaar. 

Indicator 1: Structurele pijnmeting (vanaf pagina 303 van de richtlijn). 

RISICO’S 

Indien pijn als signaal van problemen wordt gemist, is de kans groter dat complicaties te laat worden ontdekt 
en patiënten onnodig pijn lijden. Pijn kan zelf ook complicaties veroorzaken. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

In veel toelichtingen (53) vermelden ziekenhuizen dat er discussie over de indicator is. De indicator 
veroorzaakt administratieve lasten en er zou onvoldoende bewijs zijn voor de noodzaak van pijnmeting. Deze 
indicator is door een multidisciplinaire werkgroep van zorgprofessionals in afgeslankte vorm overgenomen uit 
de richtlijn Pijn bij kanker. Het is dan ook sterk aan te raden om in de toelichtingen aan te geven waarom het 
ziekenhuis afwijkt van de aanbeveling in de specifieke richtlijn. Alle in de toelichtingen aangegeven bezwaren 
worden immers in deze richtlijn besproken. Hier wordt ook de onderbouwing gegeven waarom het 
noodzakelijk is om bij deze groep patiënten wel systematisch naar pijn te vragen. Het adagium pas (een 
richtlijn) toe of leg uit (waarom de praktijk anders, maar toch veilig is), is hier zeker van toepassing. Op dit 
moment laat deze indicator ook zien dat er nog grote stappen te zetten zijn in de implementatie van 
richtlijnen. 

Slechts 30 ziekenhuizen zijn in staat om data te leveren, 49 niet. Veel ziekenhuizen geven aan dat er wel op 
een of andere manier naar pijn wordt gevraagd, maar niet structureel wordt vastgelegd. De 30 ziekenhuizen 
die de richtlijn wel geïmplementeerd hebben leggen de pijnscore in 69,1% van de gevallen (altijd) vast. 

Ziekenhuis Rivierenland (Tiel) geeft aan hoe pijnmetingen eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden: ‘Pijn 
wordt bij elk bezoek uitgevraagd aan de patiënt, en op papier vastgelegd. Bij pijnklachten neemt de patiënt het 
papier mee in de spreekkamer om te bespreken met de behandelend arts. Deze methode geaccrediteerd door 
JCI.’ 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De vraagstelling in deze indicator is licht aangepast. Het aantal pijnmetingen op het aantal polikliniekpatiënten 
is vanaf 2020 de standaard, maar moet ook in 2019 worden gebruikt. Zie de basisset 2020 voor de exacte 
tekst:  

Teller: Het aantal consulten van patiënten van 18 jaar of ouder dat de polikliniek Medische Oncologie 
bezoekt waarbij een gestandaardiseerde pijnmeting is uitgevoerd. 

Noemer: Totaal aantal consulten van patiënten van 18 jaar of ouder dat de polikliniek Medische 
Oncologie bezoekt. 

  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/pijn_bij_kanker/diagnostiek_van_pijn_bij_kanker/pijnschalen_en_meetinstrumenten_bij_kanker.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/postoperatieve_pijn/organisatie_zorg_postoperatieve_pijn.html
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8 ZORG 

8.4.2 Pijnregistratie 

DOEL INDICATOR 

Stimuleren systematische aandacht voor pijn als symptoom en als probleem voor patiënten na operatie. 

RICHTLIJN 

Organisatie van postoperatieve pijnbehandeling 

De basis van het verminderen van pijn is de vroege herkenning. Door regelmatig te meten kan adequate 
behandeling toegepast worden. Een goede registratie maakt het effect van de pijnbehandeling 
duidelijk. Het Veiligheid Management Systeem (VMS)7 stelt de volgende doelstellingen: 

• Bij 90% van de patiënten wordt drie keer per 24 uur pijn gemeten; 

• Pijnmeting door middel van de Numeric Rating Score (NRS). 

RISICO’S 

Wanneer pijn als signaal van problemen wordt gemist, is de kans groter dat complicaties te laat worden 
ontdekt. Pijn kan zelf ook complicaties veroorzaken. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Het is opvallend dat van de zeven ziekenhuizen met het laagste percentage pijnmetingen er zes universitair 
zijn. Amsterdam UMC, locatie AMC heeft de laagste score, maar geeft wel inzicht in de oorzaak: zij hebben 
bepaald bij welke patiënten daadwerkelijk pijnmetingen noodzakelijk zijn en stoppen de registratie als daar 
geen indicatie voor is. Bij 36,3% van de patiënten in dit ziekenhuis is het wat het ziekenhuis betreft 
daadwerkelijk noodzakelijk om op elke opnamedag pijn te registreren. De inspectie is benieuwd hoe bewaakt 
wordt dat pijnmeting wel wordt gedaan als er wel een indicatie voor is. Dat wordt niet in de toelichting 
vermeld. Het moet duidelijk zijn dat een indicator niet bedoeld is om complete registratie ‘af te dwingen’, 
maar om het ziekenhuis te stimuleren een bewust en transparant beleid op het gebied van patiënten risico’s te 
voeren. 100% is daarbij niet het doel, maar het waarborgen dat onacceptabele pijn tijdig wordt herkend, 
geanalyseerd en behandeld, ook bij patiënten waar dat niet vooraf verwacht wordt. 

Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam) geeft aan waarom wat hen betreft niet élke dag geregistreerd hoeft te 
worden: ‘De dag van ontslag is geëxcludeerd. Dit omdat het met name een registratiebias betreft. Een patiënt 
gaat niet naar huis indien deze nog onacceptabele pijn heeft. Dit wordt zowel medisch als verpleegkundig 
bewaakt.’ Wat in deze toelichting ontbreekt is hoe en op welk moment wordt bewaakt dat de patiënt geen 
onacceptabele pijn heeft voor deze patiënt naar huis gaat. De indicator vraagt naar één vastgelegde pijnmeting 
per dag, het beleid is dat pijn driemaal daags wordt gevraagd.  

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

In de indicator wordt de term chirurgische patiënten gebruikt. Daarmee wordt dezelfde doelgroep bedoeld als 
de postoperatieve groep uit deze indicator. 
  

                                                                 
7 In 2007 heeft de Orde van Medisch Specialisten opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar vermijdbare onbedoelde 
schade en sterfte in Nederlandse ziekenhuizen. In navolging hierop is het project VMS, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, 2008) 
opgericht, waaruit een veiligheidsprogramma is ontstaan. Eén van de thema’s is: vroege herkenning en behandeling van pijn. 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/postoperatieve_pijn/organisatie_zorg_postoperatieve_pijn.html
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8 ZORG 

8.4.3 Pijnconsultatie 

DOEL INDICATOR 

Adequate ondersteuning van de aandacht voor pijn als symptoom en als probleem voor patiënten. 

RICHTLIJN 

Organisatie van postoperatieve pijnbehandeling, 2013. 

Elke instelling dient te zorgen voor een georganiseerde acute pijn service (APS) waarbij 
verpleegkundigen, snijdend specialisten, anesthesiologen en een pijnconsulent betrokken zijn. 
Complexe technieken van postoperatieve pijnbestrijding dienen door de APS gecontroleerd te worden. 

RISICO’S 

Door het ontbreken van de noodzakelijke kennis in de instelling wordt de behandeling van pijn en de 
herkenning van pijn als symptoom geschaad. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Vrijwel alle ziekenhuizen hebben een pijnservice die aan de meerderheid van de te stellen eisen voldoet. Het 
gemiddelde is 88%, dat wil zeggen dat er in sommige ziekenhuizen ruimte is voor verbetering, maar er landelijk 
gezien geen groot probleem is. 

Ziekenhuisgroep Twente (Almelo en Hengelo) zou voor maar 10% voldoen. Het ziekenhuis geeft geen 
toelichting. Het ziekenhuis heeft wel een structurele screening op pijn van postoperatieve patiënten, maar 
geeft geen inzicht in de aandacht voor pijn op de polikliniek. 

Ziekenhuizen met een onvolledige pijnservice geven vaak als toelichting dat de noodzakelijke opleidingen nog 
niet zijn afgerond. Ook kan de audit nog ontbreken. De Tjongerschans (Heerenveen) (90%, audit ontbreekt in 
2018) geeft een zeer uitgebreide toelichting op de aanwezige functie, waarin ook duidelijk wordt welke 
initiatieven zijn genomen: ‘Het APS gaat proactief het huis in met verbetervoorstellen op het gebied van 
pijnbehandeling. Dit gebeurt onder andere doordat pijn onderdeel is van de interne scholingscarrousel op de 
afdelingen, elk kwartaal worden de scores op pijn onderzocht, geanalyseerd en gedeeld. Indien nodig worden 
verbeteringen ingezet. Het APS is onderdeel van diverse werkgroepen en initiatieven om een goed pijnbeleid te 
stimuleren. De landelijke richtlijnen rond pijnbehandeling/bestrijding worden gevolgd. Er is veel aandacht voor 
scholing middels het bijwonen van symposia en congressen. Binnen Tjongerschans is er een auditbeleid. Er is 
een meerjarenplanning en elk jaar worden er diverse tracers, dossier- en flitsaudits uitgevoerd op een 
patiëntproces of een thema. In 2018 is pijn niet apart geaudit als thema. Tevens is het in de uitgevoerde tracers 
niet aan de orde gekomen. Pijn is een integraal onderdeel van het zorgpad van een afdeling en kan getoetst 
worden indien het zorgpad wordt geaudit. In 2018 is dit niet gebeurd. Voor 2019 wordt een audit gedaan 
waarin het pijnbeleid centraal staat.’ 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator Pijnconsultatie zijn er geen ontwikkelingen. 
  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/postoperatieve_pijn/organisatie_zorg_postoperatieve_pijn.html
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8 ZORG 

8.5.1 Aanwezigheid van een beleid ten aanzien van toepassen van vrijheidsbeperkende interventies (VBI) 

8.5.2 Deskundigheid zorgprofessional 

DOEL INDICATOR 

Het streven is dat op 31 december 2018 alle ziekenhuizen een, door de raad van bestuur, medische staf en 
verpleegkundigen/verzorgenden gedragen, visie en beleid heeft rond het thema VBI en dat 100% van de 
ziekenhuizen verplichte theoretische en praktische scholing organiseert voor verzorgenden niveau drie en 
verpleegkundigen. 

RICHTLIJN 

Handreiking VBI 

RISICO’S 

Jaarlijks zijn er ernstige incidenten bij het toepassen van VBI. Het gebruik van VBI moet dan ook tot een 
minimum beperkt worden om calamiteiten te voorkomen, waarbij een beroep wordt gedaan op juridische, 
inhoudelijke en praktische kennis. Veel ziekenhuizen hebben wel een protocol, maar geen gezamenlijke 
aantoonbare visie en beleid over het gebruik en het terugdringen van VBI. Het toepassen van VBI kan gepaard 
gaan met aanzienlijke risico’s. Een adequaat scholingsprogramma (idealiter een gezamenlijke scholing van 
medisch specialist en verzorgende verpleegkundige) is nodig om deze kennis op het gewenste niveau te 
brengen en houden. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

76 ziekenhuizen hebben één gezamenlijke aantoonbare visie van raad van bestuur, medisch specialisten en 
verpleegkundigen/verzorgenden voor het toepassen van VBI. Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen), 
Reinier de Graaf Groep (Delft en Voorburg) en Nij Smellinghe (Drachten)die nog geen gezamenlijk aantoonbare 
visie rondom VBI hebben, geven in hun toelichting aan dat beleid rondom het onderwerp VBI in ontwikkeling is 
en een gezamenlijke visie hieromtrent naar verwachting in het jaar 2019 geformaliseerd belegd is. Deze 
toelichtingen zijn vooralsnog voldoende voor de inspectie. Zeven instellingen, vaak radiotherapeutische 
instituten geven in de toelichting aan dat een gezamenlijk aantoonbare visie rondom VBI gezien de 
patiëntencategorie niet van toepassing is. Het zou hierbij wel waardevol zijn als zij wel aangaven hoe zij 
omgingen met de interventies die behandeling mogelijk maken. De begeleiding die een instelling moet geven 
om de fixatie bij radiotherapie acceptabel maken voor een angstige patiënt zou van waarde kunnen zijn voor 
de kennisopbouw over VBI. Het Alexander Monro Ziekenhuis (Bilthoven) gaf aan dat patiënten hierop worden 
gescreend en als blijkt dat ze een verhoogd risico op psychogeriatrische complicaties hebben, zij niet werden 
opgenomen of behandeld 

In 70 ziekenhuizen vindt er cyclisch, met een frequentie van tenminste iedere vijf jaar, theoretische en 
praktische scholing plaats op het thema VBI voor gediplomeerden verzorgenden/verpleegkundigen niveau drie 
of hoger plaats. In Ommelander Ziekenhuis Groep (Delfzijl en Winschoten), Slingeland Ziekenhuis 
(Doetinchem), VieCuri (Venlo en Venray) vindt alleen theoretische scholing en in de drie locaties van de Treant 
Zorggroep alleen praktische scholing plaats. Twee van hen geven in de toelichting aan dat alleen de 
theoretische scholing (bijvoorbeeld via een e-learning module) verplicht is, maar niet of een praktische 
scholing aanwezig is. Voor een goede toepassing van VBI is een praktische training echt noodzakelijk.  

Gelre Ziekenhuizen en Nij Smellinghe hebben geen beleid en geen scholingsprogramma. Alleen Gelre 
Ziekenhuizen geeft hierbij geen voldoende verklaring voor het ontbreken van de scholing. Reinier de Graaf 
Groep heeft geen (naar eigen mening voldoende) beleid, maar schoolt wel in alle aspecten. Hoewel de 

https://www.venvn.nl/themas/vrijheidsbeperking/handreiking-vrijheidsbeperking-in-het-ziekenhuis-nee-tenzij
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toelichting goed is uitgewerkt, is het voor de inspectie relevant om te weten hoe het risico is afgedekt van het 
scholen van professionals, terwijl er nog onvoldoende beleid lijkt te zijn om de scholing in praktijk te brengen. 

De overige elf ziekenhuizen geven aan zowel geen theoretische als praktische scholing te hebben. Acht van 
deze elf ziekenhuizen gaf aan dat VBI niet van toepassing is, omdat zij alleen zorgvormen hebben waar 
niemand wordt opgenomen. Opvallend is dat het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie aangeeft een 
gezamenlijk aantoonbare visie voor het toepassen van VBI te hebben maar geen cyclisch, theoretische en 
praktische scholing plaatsvindt, terwijl dit gezien de doelgroep toch zeker relevant zou moeten zijn. 

De inspectie constateert dat het beleid ten aanzien van toepassen van VBI in de Nederlandse ziekenhuizen 
meestal goed is belegd. Drie ziekenhuizen (zie boven) voor wie dat wel van toepassing is hebben nog geen 
gezamenlijke visie rondom VBI. Deze drie ziekenhuizen geven aan dat beleid in ontwikkeling is en dat één 
gezamenlijke aantoonbare visie geformaliseerd zal worden belegd. Grotendeels vindt er cyclisch, theoretische 
en praktische scholing plaats voor gediplomeerden verzorgenden/verpleegkundigen niveau drie of hoger. De 
overige ziekenhuizen zullen nog een tandje bij moeten zetten. De vragen rond VBI zijn in 2019 sterk uitgebreid. 
De inspectie verwacht dat de ziekenhuizen die, voor zover van toepassing, nog geen gezamenlijke aantoonbare 
visie rondom VBI en/of geen cyclisch, theoretische en praktische scholing aanbiedt, verbetermaatregelen 
nemen. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De indicatoren Aanwezigheid van een beleid ten aanzien van toepassen van VBI en Deskundigheid 
zorgprofessional zijn in het verslagjaar 2018 voor het eerst uitgevraagd. De indicatoren zullen ook in 2019 en 
2020 worden uitgevraagd.  
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9 0NCOLOGIE 

9.1.1 Vast aanspreekpunt in de oncologische keten 

DOEL INDICATOR 

Bevorderen duidelijkheid over de contactpersoon voor patiënten en andere zorgverleners. 

RICHTLIJN 

Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg  

Voor de patiënt is altijd duidelijk wie van de betrokken zorgverleners het aanspreekpunt is voor vragen 
van de patiënt of diens vertegenwoordiger. 

RISICO’S 

Indien onduidelijk is voor de patiënt wie het aanspreekpunt is bestaat de kans dat de patiënt tegenstrijdige 
informatie krijgt met als gevolg dat de patiënt adviezen en instructies minder goed opvolgt en er angst en 
onzekerheid ontstaat die te vermijden is. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 
 

Ten opzichte van voorgaande verslagjaren is ook dit verslagjaar een hoge gemiddelde score van 98,2% 
(borstkanker) en 98,2% darmkanker. Door deze hoge scores is de inspectie juist ook benieuwd naar de 
toelichtingen. Dit wordt versterkt doordat het aantal opgegeven dossiers duidelijk groter is (borstkanker 
30.251, colonchirurgie 18.851 ) dan het aantal nieuwe patiënten (maximaal 15.000). Antoni van Leeuwenhoek 
(Amsterdam), Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen) en Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam) zijn opgeteld 
verantwoordelijk voor 11.000 dossiers. 

Een vast contactpersoon heeft twee aspecten. De patiënt moet weten wie het aanspreekpunt is, maar ook de 
andere zorgverleners moeten dat weten. Zij moeten immers weten wie zij kunnen benaderen om of de 
boodschap over te brengen of aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een slecht nieuws gesprek, met als doel de 
continuïteit in de zorgverlening aan de patiënt te garanderen. Radboudumc (Nijmegen) is het enige ziekenhuis 
dat deze informatie niet in het patiëntendossier vastlegt, met als toelichting: ‘Elke patiënt heeft een 
casemanager als zorginhoudelijk aanspreekpunt. Voor de vastlegging wordt geen gebruik gemaakt van 
discrete velden in het elektronisch patiëntendossier (EPIC), maar alle patiënten krijgen een kaartje mee met de 
naam van de casemanager en het telefoonnummer waarop ze te bereiken zijn’. Vorig jaar nam dit ziekenhuis 
een steekproef van 1 patiënt en dit verslagjaar is het tweede jaar dat dit ziekenhuis data aanlevert van 
onvoldoende kwaliteit. 

Veel toelichtingen geven aan dat de medische behandelaar of een verpleegkundig specialist de contactpersoon 
is. 

Het coördineren van contacten met een patiënt over verschillende locaties is ingewikkeld, zeker als het 
zorgproces over meerdere locaties wordt uitgevoerd. De toelichtingen van de radiotherapeutische instituten 
laten ook iets van deze problemen zien: Instituut Verbeeten (Tilburg): ‘Uitgaande van het 
hoofdbehandelaarschap is binnen het Instituut Verbeeten de eigen RTO het zorginhoudelijke aanspreekpunt.’ 
Het Instituut Verbeeten heeft helaas geen data aangeleverd. 

Het is duidelijk dat de patiënt bij het doorlopen van het zorgtraject nog steeds te maken zal krijgen met 
meerdere contactpersonen, die wel (bijna) altijd in het dossier staan vermeld. Casemanagers worden wel 
steeds vaker ingezet.  

De toelichting van St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein) geeft ook een beeld van de ontwikkeling: ‘Deze 
indicator is gebaseerd op kwartaal 4 van 2018. I.v.m. de overgang naar een nieuw EPD zien we in de eerste 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/verantwoordelijkheidsverdeling.htm
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kwartalen nog een onder registratie. Kwartaal 4 is het meest representatief. Vergeleken met vorig jaar is er een 
vaste plek in het EPD waar het zorginhoudelijk aanspreekpunt ook te vinden is voor alle betrokken 
zorgverleners en voor de patiënt via het patiënten portaal. Er zijn acties gestart om het percentage in 2019 
omhoog te krijgen. Daarnaast krijgen patiënten ook mondeling en schriftelijk toegelicht wie hun vaste 
aanspreekpunt is.’ 

De drie ziekenhuizen met een duidelijk lager percentage geven alle drie een heldere toelichting op de 
werkwijze voor patiënten. Dit is een vooruitgang in het goed gebruik van een toelichting. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

V&VN Oncologie heeft bewust gekozen om de indicator in 2019 niet tekstueel aan te passen. Dit naar 
aanleiding van overleggen met de verschillende vakgroepen, waaronder SONCOS, wat betreft de 
tekstaanpassing. Er is voor gekozen om 2019 te gebruiken voor onderzoek naar de plaats van de indicator 
binnen het werkveld en de wijze hoe er naar de indicator gekeken wordt. Op basis daarvan is V&VN Oncologie 
een project gestart, welke als doel heeft om een doorontwikkeling van de indicator te beschrijven voor 2020 
die adequaat bij het huidige zorgveld aansluit. 

Erratum: voor 2019 en verder gelden voor deze indicator de volgende definities: 

Vast aanspreekpunt 

Het vaste aanspreekpunt is een zorgverlener die: 

• Een beschreven taak heeft binnen het zorgpad in de begeleiding van de patiënt door het zorgpad heen; 
• Beschreven staat in het patiëntendossier als vast aanspreekpunt voor de betreffende patiënt; 
• Inhoudelijk gespecialiseerd is, middels officiële specialisatie of als aandachtsgebied, op de betreffende 

aandoening; 
• Onderdeel uitmaakt van het multidisciplinaire team van diagnostiek en behandeling binnen het 

zorgpad, waarbij onderlinge vervanging binnen dit team georganiseerd is; 
• Toegang heeft tot het patiëntendossier; 
• Het multidisciplinaire en transmurale traject overziet; 
• Verantwoordelijk is voor de coördinatie en de regie van de zorg binnen het zorgpad en waar nodig  

bijstuurt; 
• Laagdrempelig en snel bereikbaar is voor patiënt en zorgverleners binnen dit zorgpad, vragen kan  

beantwoorden en hen met elkaar in contact kan brengen. 

De taak van vast aanspreekpunt onderscheidt zich van die van hoofdbehandelaar, die de regie over de 
behandeling heeft. 

Het vaste aanspreekpunt fungeert over het gehele proces ter bevordering van de begeleiding van de patiënt, 
ook bij mogelijke intensive care opnames of bij radiotherapeutische behandeling. 

Zorgpad 

Complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te 
verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een gedefinieerd tijdskader. 
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9 0NCOLOGIE 

9.2.1 Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkanker patiënten 

DOEL INDICATOR 

Stimuleren van tijdige behandeling neo-adjuvante chemotherapie bij borstkanker patiënten. 

RICHTLIJN 

Borstkanker, neo-adjuvante systemische therapie 

De richtlijn geeft wel indicaties voor neo-adjuvante therapie, maar geeft geen norm voor een maximaal 
interval tussen diagnostiek en start van de behandeling. 

RISICO’S 

Een langere wachttijd tussen de diagnose en de start van de behandeling vergroot de kans op uitzaaiingen en 
vergroot de periode van onzekerheid bij de vrouw. 

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Nederland en een belangrijke 
doodsoorzaak8. Borstkanker treft een grote groep patiënten. 

Op basis van de huidige inzichten is er geen verschil zichtbaar in uitkomsten tussen adjuvante en neo-
adjuvante therapie. Er is wel een verschil in indicatiegebied en een mogelijk verschil in patiënten voorkeur. Het 
effect van de chemotherapie is immers zichtbaar bij neo-adjuvante - en onzichtbaar bij adjuvante therapie. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

In 2018 is het aantal patiënten met 2% toegenomen (met 66 naar 2.857 patiënten) en het aantal patiënten dat 
tijdig, binnen vijf weken, behandeld werd is gestegen met 6%. Het percentage tijdig behandelde patiënten is 
dan ook licht (2%) toegenomen ten aanzien van verslagjaar 2017. 

Evenals in 2016 en 2017 is de spreiding in de start van aanvang van neo-adjuvante chemotherapie na diagnose 
tussen ziekenhuizen groot (20% tot 100%). Dit is geen indicator met een doelstelling van 100%. Het is wenselijk 
dat de patiënt binnen vijf weken start met de behandeling, tenzij patiënt of inhoudelijke redenen vragen om 
meer tijd. 

Veel van de toelichtingen van ziekenhuizen maken dit ook duidelijk, maar laten ook zien dat er andere 
oorzaken zijn. Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen) geeft een goede toelichting waarbij ook de 
verhouding tussen de oorzaken duidelijk wordt gemaakt: ‘Van de zeven patiëntcasus die langer dan vijf weken 
doorlooptijd kenden van incidentiedatum tot start neo adjuvante therapie, geldt in vier gevallen dat dit 
onvermijdelijk was vanwege patiëntgebonden situaties/comorbiditeit. In drie gevallen waren de processtappen 
binnen het ziekenhuis niet optimaal op elkaar afgestemd. Analyse van deze specifieke casus heeft tot 
procesverbetering geleid.’ Hiermee wordt duidelijk dat bij vier van de zeven vertraagde patiënten een 
inhoudelijke reden bestond voor de langere doorlooptijd. Tevens is met succes gezocht is naar 
verbetermogelijkheden, waar hopelijk ook patiënten die niet vertraagd waren van geprofiteerd hebben. 

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam) laat zien welke factoren een rol spelen: ‘N.a.v. de daling in de 
wachttijd percentage t.o.v. vorig jaar en in het kader van continu verbeteren heeft OLVG gedetailleerd 
dossieronderzoek gedaan naar vertragende factoren in het proces. Het blijkt dat met name patiënt 
gerelateerde oorzaken (o.a. second opinion; een urgenter medisch probleem, eicelpreservatie; eigen wens tot 
uitstel therapie) de tijdige aanvang van de chemotherapie beïnvloedden. Hierdoor is het nagenoeg niet 
mogelijk om in álle gevallen de doorlooptijd op maximaal vijf weken te krijgen aangezien dit tegen de wens van 

                                                                 
8 IKNL. Mammacarcinoom. Kankerzorg in beeld. Januari 2014. 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/borstkanker/neoadjuvante_systemische_therapie.html
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de patiënt in gaat. Procesmatige vertragingen (bijv. capaciteitsproblemen bij de PETct in de regio) worden 
vooraan in het proces al geïdentificeerd en opgelost voor zover mogelijk; ook wordt bekeken hoe er meer real-
time gestuurd kan worden via het EPD.’ 

UMCU (Utrecht), Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht), Amphia Ziekenhuis (Breda) en Martini Ziekenhuis 
(Groningen) geven geen toelichting bij een opvallend hoog percentage vertraagde patiënten. Röpke-Zweers 
Ziekenhuis Saxenburgh Groep (Hardenberg) geeft een verklaring waarom vier van de vijf patiënten vertraagd 
zijn, maar geeft geen verklaring waarom een zo groot deel van de patiënten extra diagnostiek nodig heeft. Dit 
wekt de indruk dat de indicatiestelling voor neo-adjuvante therapie sterk verschilt van andere ziekenhuizen. 
Die indruk wordt versterkt doordat zij het laagste aantal patiënten met neo-adjuvante therapie in Nederland 
hebben. Het is in dit geval ook belangrijk om in de toelichting andere factoren dan de vertraging te bespreken. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkanker 
patiënten zijn geen ontwikkelingen. De richtlijn voor de Diagnostiek en behandeling van borstkanker is in 2018 
herzien. 
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9 0NCOLOGIE 

9.3.1 Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA 

DOEL INDICATOR 

Een lerende organisatie heeft (ook) uitkomstgegevens nodig om van te leren. Het uiteindelijke doel is het ter 
beschikking krijgen van goede gegevens om de eigen zorg te kunnen verbeteren. 

RICHTLIJN 

SONCOS normen voor oncologische zorg 

Zorginstellingen die longkanker behandelen, longresecties verrichten en/of behandelen met 
radiotherapie, nemen deel aan de landelijke registraties hiervan, de Dutch Lung Cancer Audit (DLCA-L), 
de Dutch Lung Surgery Audit (DLCA-S) en de Dutch Lung Radiotherapy Audit (DLRA-R). 

RISICO’S 

Indien er niet wordt deelgenomen aan een landelijke registratie bestaat de kans dat er onvoldoende inzicht is 
in het eigen handelen, met als gevolg dat problemen langer blijven bestaan. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

In 2018 was het aantal patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom 12.180. In 2016 en 2017 was dit aantal 
11.939 respectievelijk 11.018. Het percentage patiënten gediagnosticeerd met een primair niet-kleincellig 
longcarcinoom en behandeld in het ziekenhuis, waarvan gegevens in de registratie zijn ingevuld betrof in 2018 
89,4%. In 2016 en 2017 was dit percentage 45,6% respectievelijk 94,3%. Na aanvankelijk een evidente stijging 
van het percentage is er nu een lichte daling van dit percentage. 

Net als vorig jaar zijn universitaire centra oververtegenwoordigd bij de ziekenhuizen onder de P10. Antoni van 
Leeuwenhoek (Amsterdam) levert geheel geen data over diagnostiek en behandeling. Zij geven als verklaring: 
‘Het AVL is een expertisecentrum en ziet (voor medisch oncologische behandeling) vooral patiënten na 
doorverwijzing vanuit een ander ziekenhuis. De behandeling en resultaten van het AVL zijn daarmee niet 
vergelijkbaar met andere ziekenhuizen, en daarom is deze registratie(last) op deze manier voor het AVL niet 
zinvol’. Dat wil zeggen dat een (onbekend) aantal complexe patiënten ontbreekt in de registratie. Ook meldt 
een aantal ziekenhuizen dat zij voor deze aandoening vaak verwijzen naar Antoni van Leeuwenhoek. Dat de 
resultaten van Antoni van Leeuwenhoek niet vergelijkbaar zijn met andere ziekenhuizen is duidelijk, dat de 
kennis over de uitkomst bij een gecompliceerd beloop in Nederland hierdoor onvolledig blijft vermindert de 
waarde van de inspanning van alle andere instellingen. Overigens levert Antoni van Leeuwenhoek wel data aan 
de registratie voor radiotherapie en longchirurgie. 

UMCU (Utrecht) gaf vorig jaar een verklaring waarom het niet was gelukt om de data tijdig aan te leveren. De 
aanlevering is dit jaar ook niet gelukt voor de 301 in 2018 bestraalde patiënten. Dit is alarmerend omdat 
UMCU het op een na grootste centrum van Nederland is, daarmee neemt de kwaliteit en waarde voor alle 
betrokkenen af. 

De percentages bij radiotherapie en chirurgie zijn gestegen, van 86,5% naar 90,1% en van 89% naar 96%. 

De SONCOS normen zijn minimumnormen waaronder geen zorg mag worden verleend. De meest bekende 
daarvan zijn de volumenormen. Inhoudelijke normen, zoals het aanleveren van goede data zodat 
kwaliteitsbevordering mogelijk is, is eenzelfde type norm. Het is gebruikelijk dat een instelling die niet aan een 
volumenorm kan voldoen moet stoppen. Er is nog geen ervaring met de handhaving van inhoudelijke normen. 
Maar het systematisch geen data aanleveren en daarmee niet voldoen aan de norm (geen deelname) komt 
nog steeds voor, vooral bij instellingen die hierin een voorbeeldfunctie zouden moeten hebben. 

https://www.soncos.org/wp-content/uploads/2018/02/Soncos_norm-rapp2018.pdf
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ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA zijn geen specifieke 
ontwikkelingen. Gezien de voortgang zou stoppen van de uitvraag voor 2021 mogelijk zijn, als ook de 
systematische achterblijvers deel gaan nemen, of er een duidelijke uitspraak komt van de wetenschappelijke 
commissie van de registratie over de deelname door tertiaire centra. De SONCOS normen worden jaarlijks 
aangepast, maar zullen op dit gebied waarschijnlijk niet veranderen. 
  



53 
 

9 0NCOLOGIE 

9.4.1 Failure to Rescue 

DOEL INDICATOR 

Bevorderen van snel en juist handelen bij patiënten met complicaties na een dikke darmoperatie, zodat 
overlijden wordt voorkomen. 

RICHTLIJN 

Coloncarcinoom. Nog geen vermelding van het begrip failure to rescue. 

RISICO’S 

Bij ingrepen aan de dikke darm treden regelmatig complicaties op. De kans bestaat dat deze te laat herkend en 
behandeld worden met als gevolg dat de patiënt komt te overlijden. The patient failed to be rescued. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Er was geen verschil tussen de gemiddelde resultaten van 2016 en 2017, maar er is een forse verbetering in 
het aantal sterfgevallen tussen 2016, 2017 en 2018. Het absolute aantal sterfgevallen is 28% lager in 2018 ten 
opzichte van 2017 en het sterftepercentage bij gecompliceerde patiënten is 15% lager. Dat lagere verschil in 
sterftepercentage komt ook omdat het aantal patiënten met complicaties 10% lager ligt dan in 2016 en 2017. 
Als deze resultaten weer behaald worden over 2019, is dat een geweldig resultaat! 

Er zijn eigenlijk weinig spectaculaire veranderingen in individuele ziekenhuizen, dit komt ook door de vaak lage 
aantallen. De verandering is vooral zichtbaar op geaggregeerd niveau. 

Er is nog steeds een forse spreiding tussen individuele ziekenhuizen, ook bij grote aantallen patiënten. Het 
aantal ziekenhuizen waar geen patiënten zijn overleden, is toegenomen van zes naar zeven. Voor Antoni van 
Leeuwenhoek (Amsterdam) en Röpke-Zweers Ziekenhuis Saxenburgh Groep (Hardenberg) geldt dat nu voor 
twee opeenvolgende jaren. Dit vraagt om een goede analyse en uitwisseling van ervaring tussen ziekenhuizen. 
Eén van de doelstellingen van de DSCA is de audit van zorgsystemen. Er lijkt hier ook dit jaar zeker ruimte voor 
goede audits. 

Bravis ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal) en LUMC (Leiden) komen in 2016, 2017 en 2018 uit boven 
de P90. Zij geven nu wel een toelichting. Bravis ziekenhuis geeft de hoopgevende toelichting: ‘Het betreft een 
indicator over twee jaar met in totaal negen overledenen. Hiervan zijn drie patiënten in verslagjaar 2018 
overleden.’ Met andere woorden er is een daling te verwachten. 

Dijklander Ziekenhuis (Purmerend) heeft zowel in 2017 als 2018 een opvallend hoge ‘ruwe’ (44,4%) en 
gecorrigeerde (25,9%) sterfte, zonder toelichting. 

Er zijn nog steeds beperkte toelichtingen bij de uitslagen. Wat vooral jammer is gezien de brede verbetering in 
de resultaten. Laurentius Ziekenhuis (Roermond) viel in 2017 op door de inhoudelijke toelichting en doet dat 
ook in 2018: ‘Van de vier patiënten met failure to rescue, zijn twee patiënten van 2017 (één keer palliatief 
beleid en één keer daadwerkelijk failure to rescue) en twee patiënten van 2018 (één keer palliatief beleid en 
één keer onverwacht overlijden). Daadwerkelijke failure to rescue, waarbij poging mislukt betreft dus een lager 
percentage.’ 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator Failure to Rescue zijn er geen ontwikkelingen. In mei 2018 is de stakeholder raadpleging 
geweest voor de herziening van de richtlijn Coloncarcinoom. De richtlijn wordt verwacht in 2019. 
  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/colorectaal_carcinoom/crc_-_primaire_behandeling_rectumcarcinoom.html
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9 0NCOLOGIE 

9.5.1 Palliatieve radiotherapie botmetastasen 

DOEL INDICATOR 

Bevorderen procesbeheersing en snelheid behandeling botmetastasen. 

RICHTLIJN 

Streefnormen radiotherapie 

Subacuut streefnorm voor 2018: 80% patiënten behandeld binnen 7 dagen, maximum wachttijd: 10 
dagen. 

RISICO’S 

Met een verlengde wachttijd voor behandeling van botmetastasen bestaat de kans op het niet of veel te laat 
behandelen van botmetastasen met als gevolg dat de patiënt fracturen krijgt en in het geval van metastasen 
(uitzaaiingen) in de wervels een dwarslaesie. En geeft onnodige angst en onzekerheid bij de patiënt. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

De data over 2018 zijn in principe dezelfde als die van 2017 en 2016. Er is een vrij grote groep ziekenhuizen 
waarbij het overschrijden van de termijn van tien dagen al enige jaren uitzonderlijk is. De ziekenhuizen die het 
beste scoren in 2016 en 2017, doen dat ook in 2018. UMC Amsterdam, locatie AMC en locatie VUmc, MCL 
(Leeuwarden), Radiotherapeutisch Instituut Friesland (Leeuwarden), Reinier de Graaf Groep (Delft en 
Voorburg), Medisch Spectrum Twente (Enschede), LUMC (Leiden),HagaZiekenhuis (Den Haag), Antoni van 
Leeuwenhoek (Amsterdam) voegen zich bij dit rijtje. Deze ziekenhuizen hebben een meerjaren gemiddelde 
percentage van patiënten behandeld na tien dagen van 0% tot 1,4%. Zij excluderen daarbij (volgens deze 
opgave) geen patiënten waarbij de patiënt vraagt om een latere datum na verwijzing. 

Aan de andere kant van het spectrum staan zowel in 2016, 2017 als nu in 2018 het Erasmus MC (Rotterdam) 
en Radboudumc (Nijmegen), met een percentage in beide jaren tussen de 20% en 30%. 

Radboudumc is verbeterd van 30% naar 23,1%. Het ziekenhuis geeft de volgende toelichting: ‘In deze 
berekening zijn meegenomen alle pall. botmeta's met en zonder (medische) reden van vertraging of vertraging 
door wens patiënt. In de laatste drie maanden van 2018 (okt - dec) is het aantal patiënten dat tot en met 7 
dagen na aanmelding is bestraald zonder (medische) reden van vertraging verbeterd naar gemiddeld 72[%, in 
2018 57%]. Dit is het resultaat van verbeterde dashboardanalyse en registratie.’ Het is goed om te zien dat de 
toelichting beter is geworden ten opzichte van 2016 en 2017 en nu ook data bevat om de voortgang te 
monitoren. 

Erasmus MC geeft nu de meest informatieve toelichting: ‘De verhuizing is hoofdoorzaak. De afdeling gebruikte 
in de Daniel den Hoed veel oude versnellers. De Apollo is veel eerder uitgegaan dan mei 2018 omdat hij niet 
meer te repareren was. Juist daar werden alle palliatie patiënten bestraald. Wachttijd voor de palliatie 
polikliniek was ook langer, mede veroorzaakt dat de palliatie polikliniek in Dordrecht pas opgestart is in juni 
2018. Het eerste kwartaal van 2019 zijn de cijfers al verbeterd. Alle versnellers zijn operationeel.’ Het 
ziekenhuis is open over de problemen die hebben geleid tot de verdere vertraging ten opzichte van 2017 (van 
23% naar 27%). De inspectie zou graag ook terug lezen welke maatregelen ingezet zijn om deze specifieke 
patiëntengroep toch te behandelen. Juist omdat er onvoorziene omstandigheden optraden moeten er 
maatregelen ingezet zijn om de kwaliteit van de zorg aan deze patiënten te borgen. Bovenstaande is een 
goede inhoudelijke toelichting, echter het ziekenhuis moet de risico’s van een verstoring van de patiëntenzorg 
door een verhuizing beter onder controle hebben. 

http://www.nvro.nl/kwaliteit/indicatoren
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Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag) heeft drie patiënten (2,8%) na tien dagen na aanmelding bestraald. 
De toelichting geeft net als in 2017 een duidelijk inzicht in de overwegingen waarom wachttijden soms de 10 
dagen overschrijden: ‘In 2018 zijn drie patiënten niet behandeld binnen de norm van 10 dagen, maar op dag elf 
gestart met de behandeling. Het betreft drie patiënten, waarvan één met twee doelgebieden. Bij één patiënt 
was de reden hiervoor dat de patiënt al was aangemeld voordat de patiënt op de hoogte was gesteld en 
daardoor pas vier dagen na aanmelding gezien is door de radiotherapeut. Bij de andere twee patiënten hebben 
nog verdere diagnostische onderzoeken tussen CT en de start van de bestraling plaatsgevonden waardoor 
vertraging op is getreden (1x biopt uit ribmeta genomen en 1x bleek op de dag na de CT planning dat patiënt 
multiple hersenmeta’s had). In het management team is besproken dat dergelijke verdere diagnostische 
onderzoeken ook direct als reden voor de vertraging in het dossier genoteerd moeten worden.’ Dit is een goed 
voorbeeld van de inhoudelijke toelichtingen die dit jaar veel vaker bij de verschillende indicatoren worden 
gezien. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor verslagjaar 2020 komt de vraag naar een wachttijd tussen zeven en tien dagen te vervallen. In april 2018 
is het Kwaliteitskader voor palliatieve zorg geautoriseerd. 
  

https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/kwaliteitskader-palliatieve-zorg
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10 HART EN VATEN 

10.1.1 Behandeling patiënten met een STEMI 

DOEL INDICATOR 

Procesbeheersing bij patiënten met een ST segment elevatiemyocard infarct. 

RICHTLIJN 

Richtlijn STEMI9. Op pagina 2577 van de richtlijn wordt een samenvatting gegeven van de essentiële 
parameters voor het evalueren van de kwaliteit van de behandeling van patiënten met een ST Elevated 
Myocardial Infarction (STEMI). 

RISICO’S 

Door onnodige vertraging in behandeling (door-to-needle en door-to-balloon-tijden) bij patiënten met een 
STEMI neemt de kans op vermijdbare schade aan de hartspier toe (time is muscle). 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Opvallend bij deze indicator is hoe identiek de landelijke uitslagen van 2018 zijn aan die van 2016 en 2017. 
Terwijl de uitslagen van de individuele ziekenhuizen sterk kunnen veranderen, op een opvallende 
uitzonderingen na. 

Opvang op de SEH 

De enige uitzondering op de conclusie dat de resultaten over 2017 en 18 identiek zijn is het aantal patiënten 
dat eerst gezien wordt op een SEH van een ziekenhuis zonder behandelingsvoorzieningen zoals percutane 
coronaire interventie (PCI). Dit aantal is opvallend gedaald, van 1.630 in 2016 naar 1.247 in 2017 en 1.157 in 
2018. In de meeste ziekenhuizen is dit nu een zeldzaamheid. In de eerste jaren van de indicator was dit een 
belangrijk aandachtspunt. Een ziekenhuis dat een opvallende verbetering laat zien is Spaarne Ziekenhuis 
(Hoofddorp en Heemstede), in 2016 zijn er 243 patiënten eerst gezien op de eigen SEH, in 2017 nog 48 en in 
2018 35. 

Opvallende uitschieter in 2017 was Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen). Dat zowel het hoogste aantal STEMI 
patiënten had die eerst op de eigen SEH wordt gezien, als het hoogste aantal patiënten dat vervolgens geen 
PCI kreeg. Dit ziekenhuis laat over 2018 data zien die geheel in lijn zijn met de andere ziekenhuizen. Het 
ziekenhuis geeft geen toelichting op de verandering. 

De indicator heeft zijn doel bereikt. Dit deel van de indicator zal per 2020 vervallen. 

Percentage patiënten dat na PCI voor STEMI is gestorven (30 daagse sterfte of ziekenhuissterfte) 

De kengetallen rond sterfte (inclusief voor 2018 aantallen procedures) zijn identiek aan 2016 en 2017. Binnen 
de constante uitslagen zijn er wel verschuivingen in percentages. Geen van de ziekenhuizen die vorig jaar een 
opvallend lage sterfte hadden, hebben dat ook in 2018. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen) heeft nu 
vier jaar achter elkaar een sterfte boven de P90. De inspectie gaat hier over in gesprek met het ziekenhuis. 

In het verleden is vastgesteld dat de ziekenhuissterfte gemiddeld 30% lager is dan de 30 dagensterfte. St. 
Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein) heeft een percentage ziekenhuissterfte van 2,9%. Na correctie naar de 30 
dagen sterfte komt het ziekenhuis boven de signaleringsgrens van 3,5%. Om dergelijke interpretatieproblemen 
te voorkomen heeft de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) besloten per 2020 alleen 30 dagen 
sterfte als indicator toe te staan. 

                                                                 
9 NVVC heeft een nieuwe website. De link is nu 
https://www.nvvc.nl/Richtlijnen/Acute%20Myocardial%20Infarction%20in%20patients%20presenting%20with%20STEMI%20-
%20ESC%202012%20endorsed%20CR-1.pdf 

https://www.nvvc.nl/Richtlijnen/Acute%2520Myocardial%2520Infarction%2520in%2520patients%2520presenting%2520with%2520STEMI%2520-%2520ESC%25202012%2520endorsed%2520CR-1.pdf
https://www.nvvc.nl/Richtlijnen/Acute%20Myocardial%20Infarction%20in%20patients%20presenting%20with%20STEMI%20-%20ESC%202012%20endorsed%20CR-1.pdf
https://www.nvvc.nl/Richtlijnen/Acute%20Myocardial%20Infarction%20in%20patients%20presenting%20with%20STEMI%20-%20ESC%202012%20endorsed%20CR-1.pdf
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Meander Medisch Centrum (Amersfoort) geeft een inzicht in factoren die de mortaliteit beïnvloeden: ‘Van de 
elf patiënten die na PCI voor STEMI binnen 30 dagen zijn gestorven zijn er over verslagjaar 2018 in totaal zeven 
patiënten die in ernstige shocktoestand zijn binnengekomen en de procedure niet overleefd hebben.’ 
Patiënten die in een reanimatiesetting een PCI ondergaan moeten in principe geëxcludeerd worden. Het 
Meander zou zonder deze patiënten op ongeveer 1,5% uitkomen en dus geen extra aandacht behoeven. 

Gemiddelde door-to-needle time of door-to-balloon time in minuten 

De kengetalen 2018 zijn identiek aan de data van 2016 en 2017. Ziekenhuizen hebben nog steeds niet gekozen 
voor één wijze van rapporteren. Hiervoor geldt hetzelfde als bij sterfte, de NVVC heeft besloten deze maat per 
2020 te standaardiseren op één maat door-to-balloon. 

Opvallend snelle door-to-needle en door-to balloon tijden (<P10) hebben de volgende ziekenhuizen in 2017 en 
2018: Medisch Spectrum Twente (Enschede) (17 minuten, needle) en Amphia Ziekenhuis (Breda, 16 minuten, 
balloon). 

St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein) en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam) geven een toelichting op 
met name de meetmethode. De toelichtingen bij het PCI-deel van de STEMI-indicator blijven duidelijk achter 
bij de toelichtingen op de andere delen van de basisset, in die zin dat weinig van de toelichtingen inzicht geven 
in de daadwerkelijke zorg. 

Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) geeft inzicht in een factor die in 2018 voor een langere doorlooptijd zorgt 
(21,7 voor 2018 de mediaan): ‘In 2018 heeft er een revisie plaatsgevonden van 2 HCK's. Hierdoor is er 
uitgeweken naar andere interventieruimtes in het JBZ. Waardoor de door-to-needle time iets hoger ligt dan 
andere jaren.’  

Percentage patiënten dat na een STEMI minimaal een intake voor hartrevalidatie heeft gehad 

De kengetallen zijn bijna identiek aan die van 2016 en 2017, behalve dat het verschil tussen het aantal 
ontslagen patiënten en het aantal patiënten dat een PCI onderging, min de sterfte, is gegroeid (van ongeveer 
1.400 in 2017 naar ongeveer 2.000 in 2018). 

Alle ziekenhuizen onder de P10, op UMCG (53,1%) na, geven een adequate toelichting. LangeLand Ziekenhuis, 
met het op één na laagste percentage, geeft een uitstekend voorbeeld van een goede toelichting: ’LangeLand 
Ziekenhuis (Zoetermeer) neemt relatief veel patiënten met een STEMI op voor de klinische nazorg na PCI, 
waarvoor geen capaciteit is in het gebied waar zij wonen (’s-Gravenhage, Westland, Rijswijk), dit waren 15 van 
de 51 patiënten. Voor poliklinische nazorg en hartrevalidatie worden deze patiënten weer verwezen naar het 
ziekenhuis waar zij het dichtstbij wonen of waar zij bekend zijn. Aangezien de DBC-code 821 (hartrevalidatie) 
niet in het LangeLand ziekenhuis is uitgevoerd en niet is geregistreerd zitten deze patiënten in de LangeLand 
cijfers wel in de noemer maar niet in de teller. Dit zorgt ervoor dat het percentage per jaar sterk fluctueert, 
afhankelijk van het aantal overgedragen patiënten. De overige acht patiënten zijn niet verwezen voor 
hartrevalidatie i.v.m. co morbiditeit.’ Het ziekenhuis vermeldt namelijk niet alleen de factoren die een rol 
spelen, maar maakt ook duidelijk dat het ziekenhuis weet hoe groot de rol is die deze factoren spelen. 

Dat UMCG geen toelichting geeft op het lage percentage is opvallend omdat Martini Ziekenhuis meldt dat: 
‘Echter gaan alle patiënten met een STEMI naar het UMCG voor een PCI en komen daar in eerste instantie in 
aanmerking voor hartrevalidatie.’ 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De indicator voor STEMI is ook opgenomen in de indicatoren set van de transparantiekalender voor de 
spoedzorg. Het beheer van de indicatoren set ligt bij de NVVC in samenwerking met de basisset medisch 
specialistische zorg. Eventuele wijzigingen zullen moeten worden gecommuniceerd naar de verschillende 
betrokkenen bij de indicatorset PCI, zie website ZIN 
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/percutane-coronaire-interventie-pci. De indicatorenset 

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/percutane-coronaire-interventie-pci
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/percutane-coronaire-interventie-pci
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voor STEMI vanuit de inspectie wordt in 2020 afgeslankt. De indicatoren voor het voortraject verdwijnen. 
Keuzemogelijkheden voor ziekenhuissterfte en door-to-needle time verdwijnen. 

De richtlijn voor Cardiovasculair risicomanagement waaronder preventie van myocardinfarct is in 2019 
gepubliceerd. 
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10 HART EN VATEN  

10.2.1 Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan systematische registratie van gegevens 

10.2.2 Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's 

DOEL INDICATOR 

Volledige invoering van de landelijke registratie National Cardio Data Registry (NCDR). Sinds september 2017 is 
de NCDR overgegaan in de Nederlandse Hart Registratie (NHR)10. Het terugdringen aantal re-interventies na 
inbrengen pacemakers en implantabIe cardioverter-defibrillator (ICD). 

RICHTLIJN 

Beleidsplan NVVC 2015-2020, onder andere pagina 14. 

Cardiale resynchronisatie (CRT) is een bijzondere vorm van hartfalen waarbij er sprake is van 
ventriculaire dissynchroniteit. CRT is gebaseerd op afgifte van kleine elektrische pulsjes aan linker en 
rechter ventrikel. Een ICD detecteert en corrigeert ventriculaire dissynchroniteit. Een ICD is geïndiceerd 
bij levensbedreigende ritmestoornissen zoals ventrikelfibrilleren en tachycardie. 

RISICO’S 

Als er geen of onvoldoende evaluatie is binnen de zorgketen van pacemakers en ICD’s voor hartpatiënten 
bestaat er een kans dat lokale problemen gemist worden. Hierdoor kunnen potentieel vermijdbare 
complicaties optreden met mogelijke schade voor de patiënt tot gevolg. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

In 75 ziekenhuizen worden pacemakers en/of ICD’s geïmplanteerd. Al deze ziekenhuizen hebben een 
registratie voor belangrijke gegevens over het inbrengen van pacemakers. Bernhoven (Uden en Oss), Erasmus 
MC (Rotterdam), MC Groep (Lelystad, Dronten en Emmeloord), MCL (Leeuwarden), Spaarne Ziekenhuis 
(Hoofddorp en Heemstede) , Amsterdam UMC, locatie VUmc, Dijklander Ziekenhuis (Purmerend), Wilhelmina 
Ziekenhuis (Assen), De Tjongerschans (Heerenveen) en St. Jansdal (Harderwijk) hanteren daarnaast een eigen 
registratie. Alle ziekenhuizen met uitzondering van LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer), toetsen eigen 
gegevens aan externe referenties. LangeLand Ziekenhuis geeft in de toelichting aan dat de gegevens worden 
besproken in de complicatiebespreking. De inspectie verwacht dat de gegevens niet alleen binnen het 
ziekenhuis bekeken en besproken worden maar juist ook daar buiten om te leren van anderen. 

De kengetallen voor 2018 over de re-interventies zijn onveranderd ten opzichte van 2017. Dat wil zeggen dat 
het vasthouden van de significante verbetering ten opzichte van 2016 gelukt is. Dat is goed nieuws. De 
verbetering is dus geen eenmalig incident gebleken. 

De volgende ziekenhuizen hebben een percentage re-interventie binnen 90 dagen na het sluiten van de huid 
van meer dan de P90 (3,9%): Elkerliek Ziekenhuis (Helmond en Deurne) (7,8%), Amsterdam UMC, locatie AMC 
(5,4%), Wilhelmina Ziekenhuis, (4,9%), Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen) (4,9%), Dijklander Ziekenhuis 
(4,5%), Treant Zorggroep, locatie Scheper Ziekenhuis (Emmen) (4,4%), UMCG (Groningen) (4,2%) en Tergooi 
(Blaricum en Hilversum) (4,0%). Elkerliek Ziekenhuis heeft een stijging van het percentage re-interventies van 
0,7% in 2017 naar 7,8% in 2018. Het ziekenhuis geeft in hun toelichting aan dat alle interventies binnen 90 
dagen na het sluiten van de huid besproken zijn in een complicatiebespreking. Deze toelichting voldoet niet. 
Het ziekenhuis moet verbetermaatregelen instellen om het percentage re-interventies te verlagen. 

Treant Zorggroep, locatie Refaja Ziekenhuis (Stadskanaal) heeft een duidelijke verbetering doorgemaakt van 
een percentage re-interventies van 7,8% in 2017 naar 2,4% in 2018. De inspectie ziet graag in de toelichting 

                                                                 
10 https://nederlandsehartregistratie.nl/ 

https://www.nvvc.nl/PDF/Over%2520de%2520NVVC/0301_DEF_Beleidsplan_NVVC_2015-2020.pdf
https://nederlandsehartregistratie.nl/


60 
 

welke verbetermaatregelen het ziekenhuis heeft getroffen die geleid hebben tot verbetering van de 
resultaten. Zo kunnen andere ziekenhuizen hier mogelijk gebruik van maken om de kwaliteit van de zorg 
landelijk op een hoger niveau te brengen. Helaas heeft het Scheeperziekenhuis in hetzelfde concern één van 
de hoogste percentages (4,4%) van een algemeen ziekenhuis in Nederland, zodat de resultaten over het hele 
concern niet verbeterd zijn  

Daarnaast is er een opvallende spreiding van percentages (5,4% tot 0,3%) re-interventies tussen de universitair 
medische centra (UMC). Amsterdam UMC, locatie AMC (5,4%), UMCG (4,2%), LUMC (Leiden) (3,8%), 
Radboudumc (Nijmegen) (3,6%), Erasmus MC (1,7%), MUMC+ (Maastricht) (0,8%), UMCU (Utrecht) (3,6%), 
Amsterdam UMC, locatie VUmc (0,3%). Het UMCG licht toe: ‘Als tertiair verwijscentrum voeren we in 
toenemende mate ingrepen uit waar de primaire implantatie in een ander centrum heeft plaats gevonden. 
Hierdoor is ons percentage hoger dan dat van een niet-tertiair centrum maar wel vergelijkbaar met de andere 
grote hartcentra met een vergelijkbare case-mix.’ Zoals te zien aan de percentages van de UMC’s gaat deze 
vergelijking niet zo eenvoudig op. De inspectie verwacht dat de UMC’s uitzoeken wat de oorzaak is van deze 
spreiding en verbetermaatregelen treffen waar mogelijk.  

De toelichting van het Amsterdam UMC, locatie AMC (5,4%),is aanmerkelijk informatiever: ‘11 (van de 28) 
procedures <90 dagen zijn interventies na verwijzingen.’ Daarmee wordt duidelijk hoe groot de invloed van de 
verwijzingen is. Tegelijkertijd maakt het ook duidelijk hoe groot het belang is dat ziekenhuizen samenwerken in 
het terugdringen van complicaties. Tertiaire verwijscentra zouden ook expertise kunnen/moeten delen over 
het voorkomen van complicaties, niet alleen in het herstellen ervan. 

Het Erasmus MC laat zien dat het ziekenhuis in 2016 niet alleen open was over de oorzaken van eerdere 
problemen, maar ze ook uiteindelijk succesvol heeft opgelost (1,7% in 2018). Ook een tertiair verwijscentrum 
kan het percentage re-interventies kennelijk succesvol terugdringen.  

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De indicator Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan systematische registratie van 
gegevens heeft zijn doel bereikt en is in het verslagjaar 2018 voor het laatst uitgevraagd. 

De indicator Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's ondergaat geen veranderingen. 
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10 HART EN VATEN  

10.3.1 Tijd tot carotisendarteriëctomie bij patiënten met een TIA/herseninfarct 

10.3.2 Percentage overlijden en postoperatief neurologisch event na een carotisendarteriëctomie 

DOEL INDICATOR 

Verkorten van het interval tussen symptomen en interventie bij patiënten met een TIA/herseninfarct en het 
terugdringen van het aantal complicaties. 

RICHTLIJN 

Behandelinterval na TIA of herseninfarct en Herseninfarct en hersenbloeding 

Een carotisendarteriëctomie dient zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de symptomen, echter niet 
binnen de eerste 24 uur, te gebeuren. Ook na enkele weken tot maanden kan voor symptomatische 
patiënten een indicatie bestaan voor operatie, op grond van de CAR-score. 

Een carotisstenose is symptomatisch bij een doorgemaakte cerebrale- of retinale ischemie in de 
afgelopen zes maanden bij een carotisstenose van >70%. De timing van een carotisendarteriëctomie is 
belangrijk in het voorkomen van een recidief vasculair incident. Een operatieve interventie is het meest 
effectief gebleken wanneer deze wordt uitgevoerd binnen twee weken en nadat de neurologische 
symptomen zijn gestabiliseerd.11 Als kwaliteitsindicator geldt dat patiënten met een symptomatische 
carotisstenose binnen drie weken na het eerste (poli)klinische consult behandeld dienen te worden. Dit 
omdat de kans op een (recidief) TIA of CVA hiermee sterk gereduceerd kan worden. Internationale 
richtlijnen adviseren een behandeling binnen twee weken na het eerste contact.12 

Vanaf 2018 is de indicator over het tijdsinterval gesplitst in twee delen. Uit de eerste versie van de indicator 
(2014) was gebleken dat verwezen patiënten een significant langer interval hadden dan patiënten die het hele 
zorgtraject in één ziekenhuis aflegden. Wijzigingen in de DACI zorgden er toen voor dat de data slechts één 
jaar beschikbaar waren. De inspectie (en later enkele ziekenhuizen die hun gerapporteerde interval stevig 
verlengd zagen door verwezen patiënten) hebben ervoor gepleit om ‘eigen’ en verwezen patiënten apart te 
rapporteren. Dat is dit jaar voor het eerst gebeurd. 

RISICO’S 

Door vertraging van de carotisendarteriëctomie, wordt de kans vergroot op een(nieuw) herseninfarct met als 
gevolg schade bij de patiënt. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Indicator 1: Dagen tussen het moment van aanmelden bij de neuroloog wegens een TIA of een niet-
invaliderend infarct en de carotisendarteriëctomie. 

De splitsing van de indicator in verwezen patiënten en eigen patiënten heeft grote gevolgen voor sommige 
instellingen. Een voorbeeld is St. Jansdal (Harderwijk), wat in 2017 nog opviel met bij 40% van de patiënten 
een langere wachttijd dan 14 dagen. Ongesplitst is het totale percentage van verslagjaar 2018 57,5%, een 
duidelijke verslechtering. Gesplitst is dat 12,5% voor de eigen patiënten en een opvallende 70% voor de 
verwezen patiënten. Bij vijftien ziekenhuizen is het percentage met een interval langer dan 14 dagen tussen de 
5% en 57,5% hoger voor verwezen patiënten. Bij één ziekenhuis is het vrijwel gelijk. 

Dat verwezen patiënten een langere interval hebben is niet vanzelfsprekend. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk 
dat de externe vakgroep neurologie sneller werkt dan de eigen vakgroep, maar ook dat de eigen patiënten 

                                                                 
11 https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-beroerte 
12 https://dica.nl/daci 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/herseninfarct_en_hersenbloeding/carotisendarteri_ctomie_bij_herseninfarct/behandelinterval_na_tia_of_herseninfarct.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/herseninfarct_en_hersenbloeding
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complexer zijn. Binnen de acht ziekenhuizen met het hoogste percentage met een langere interval zitten vijf 
ziekenhuizen die ook verwezen patiënten behandelen. Vier van deze ziekenhuizen hebben een lager aantal 
>14 dagen voor verwezen patiënten dan voor eigen patiënten. Het ziekenhuis met het grootste verschil tussen 
eigen en verwezen patiënten in deze groep is Erasmus MC (Rotterdam) waarbij 35,7% van de eigen patiënten 
een interval langer dan 14 dagen hadden en 10,4% van de verwezen patiënten.  

Op 1 januari 2017 is de indicator aangepast. Voorheen was de streeftijd 21 dagen, vanaf die tijd is het 14 
dagen geworden. Dit was conform het beleid van de betrokken wetenschappelijke verenigingen om de eisen 
aan de ziekenhuizen geleidelijk op te voeren totdat het einddoel van 14 dagen bereikt was. Dat is ook een 
belangrijke verklaring waarom in 2016 nog 7,6% laat werd geopereerd en in 2017 15,4% twee keer zo veel. 
Voor 2018 was dit vrijwel identiek aan 2017, met 15,7%. 

Geen enkel ziekenhuis gaat in de toelichting in op de verschillen tussen de eigen en de verwezen patiënten. 
Het is in de gesprekken tussen de inspectie en de betrokken wetenschappelijke verenigingen over deze 
indicator vaker aan de orde gekomen dat het voor ontvangende ziekenhuizen moeilijk is om ziekenhuizen die 
laat verwijzen aan te spreken, omdat die mogelijk dan niet meer zouden verwijzen. Het is op het eerste gezicht 
goed voor St. Jansdal dat de eigen patiënten zo veel vaker op tijd worden behandeld. Maar het is niet 
uitgesloten dat het probleem zit in de eigen opvang van patiënten, bijvoorbeeld bij het afspraken maken op de 
polikliniek of door de andere organisatie van de opvang van verwezen patiënten. En wij vragen ons dan ook af 
of het ziekenhuis deze factoren heeft onderzocht.  

UMCU (Utrecht) geeft een duidelijke toelichting voor de vertraging van de drie eigen patiënten, waarin het 
ziekenhuis ingaat op de inhoudelijke redenen voor de vertraging. De twintig verwezen patiënten met een 
langere interval worden niet toegelicht. Niet-opererende ziekenhuizen geven aan naar welke instelling zij 
verwijzen in de indicator. De inspectie verwacht van de opererende ziekenhuizen dat zij met de verwijzende 
ziekenhuizen in gesprek gaan over doorlooptijden.  

De ziekenhuizen die in 2017 patiënten met een langere doorlooptijd hadden, hadden dat in 2018 niet meer als 
alleen naar hun eigen patiënten gekeken wordt. 

De maximale mediaan van het aantal dagen tussen eerste contact met de neuroloog en de operatiedatum is 
14 dagen. Dat betekent dat 50% van de patiënten langer dan 14 dagen moet wachten, dus het is logisch dat 
deze ziekenhuizen ook het hoogste percentage patiënten heeft met een interval langer dan 14 dagen, eigen of 
verwezen. In dit geval heeft de mediaan dus maar een beperkte meerwaarde naast het aantal patiënten met 
een interval langer dan 14 dagen.  

Het laagste aantal patiënten met >14 dagen is De Tjongerschans (Heerenveen), met een mediaan van zes 
dagen. Patiënten moeten niet binnen 24 uur na het ontstaan van symptomen geopereerd worden, maar 
daarvan hoeft hier geen sprake te zijn. Het zou wel de voorkeur hebben als ziekenhuizen met een korte 
mediane tijd tot operatie ook aandacht zouden besteden in de toelichting aan het voorkomen dat patiënten in 
de acute fase werden geopereerd. 

Indicator 2: Patiënten die een carotisingreep ondergaan vanwege een symptomatische carotisstenose en die 
hierna tijdens de ziekenhuisopname een beroerte doormaken of overlijden. 

Het aantal neurologische complicaties (2016: 91, 2017: 99 en in 2018: 52) én de frequentie ervan (2016: 3,7%; 
2017: 4,2% en in 2018: 2,1%) is gehalveerd tussen 2017 en 2018. Een goed en belangrijk resultaat. 

Helaas geeft geen enkel ziekenhuis een toelichting op het sterk verlaagde percentage, ook niet de vijf 
ziekenhuizen met een hoog percentage in 2017: Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (Amsterdam, was 8,6%, nu 
1,75%), Catharina Ziekenhuis (Eindhoven, was 9,0%, nu 1,6%), Amsterdam UMC, locatie VUmc, was 10,0%, nu 
0%), Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal, was 12,5%, nu 2,27%) en Rode Kruis Ziekenhuis 
(Beverwijk, was 13,3% nu 0%). Het ontbreken van toelichtingen bij deze successen is een gemis voor andere 
instellingen en de inspectie. Een beschrijving van de ingezette verbetermaatregelen is voor de inspectie 
belangrijk om te kunnen inzien of het effect gebaseerd is op toevalligheden of op actief beleid. Echter nog 
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belangrijker, door het delen van de succesvol gebleken verbetermaatregelen kunnen deze door andere 
instellingen worden ingezet om de patiëntenzorg landelijk verder te verbeteren. Het lijkt alsof ziekenhuizen 
hun eigen successen niet herkennen en ze in ieder geval niet delen in de toelichtingen.  

Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam) geeft een interessante toelichting: ‘Een relatief kleine noemer heeft als gevolg 
dat twee complicaties direct zorgen voor een hoger percentage ten opzichte van eerdere verslagjaren. In de 
driejaars periode (2016-2018) heeft in Ikazia Ziekenhuis bij 3 van de 73 patiënten die een 
carotisendarteriëctomie hebben ondergaan een complicatie binnen 30 dagen plaatsgevonden (4,1%). Dit is 
onder het landelijk gemiddelde van 2017. De complicaties van 2018 zijn geanalyseerd’. In de eerste plaats is dit 
een goed beleid, zowel qua hoge uitslagen als qua lage. Een langere termijn toets heeft meerwaarde naast een 
eenjarige beoordeling. Als alle complicaties in het laatste jaar zijn opgetreden, wil dat niet zeggen dat er geen 
probleem is als het gemiddelde van de drie jaar onder de grens voor extra aandacht door de inspectie valt. Dan 
draagt een lange termijn gemiddelde bij aan het veel te lang in stand houden van een risico.  

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De indicatoren Tijd tot carotisendartiëctomie bij patiënten met een TIA/herseninfarct en Percentage overlijden 
en postoperatief neurologisch event na een carotisendartiëctomie zijn voor 2018 aangepast en worden in 
2019 en 2020 ongewijzigd uitgevraagd. 

De richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding is in 2017 herzien. 
  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/herseninfarct_en_hersenbloeding
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10 HART EN VATEN 

10.4.1 Percentage diepe sternumwondproblemen, mediastinitis 

10.4.2 Stroke, met restletsel, na hartchirurgie 

DOEL INDICATOR 

Het terugdringen van postoperatieve complicaties na openhartchirurgie. De eerste indicator betreft het 
verminderen van het percentage diepe sternumwondproblemen. De tweede betreft het verminderen van het 
percentage cerebrovasculair accident (CVA) met neurologische restschade na openhartchirurgie.  

RICHTLIJN 

De indicatoren zijn onderdeel van het BHN handboek, de complicatieregistratie van onder andere de 
thoraxchirurgen. De definities van de verschillende aandoeningen zijn hier beschreven. 

RISICO’S 

Diepe sternumwondproblemen, mediastinitis, is een ernstige complicatie na openhartchirurgie met 
aanzienlijke consequenties voor de patiënt. Meestal is de consequentie van diepe sternumwondproblemen 
een verlengd ziekenhuisverblijf. Indien er onvoldoende inzicht is in het percentage diepe 
sternumwondproblemen, bestaat de kans dat er onvoldoende verbetering in zorg plaatsvindt met onnodige 
schade aan de patiënt als gevolg. 

Een CVA kan optreden ten gevolge van openhartchirurgie. Blijvende neurologische restschade na 
openhartchirurgie heeft grote impact op de kwaliteit van leven voor de patiënt. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

2018 is het tweede jaar op rij dat het aantal sternumwonden is gedaald. De trend is nog voorzichtig, 10% per 
jaar, maar wel hoopgevend. De verbetering treedt vooral op in de instellingen met in de voorgaande jaren een 
hoger percentage. Het totaal aantal patiënten met sternumproblemen is gedaald van 125 in 2016 naar 90 in 
2018. Drie ziekenhuizen met het hoogste percentage in 2017 zijn gedaald van 47 patiënten met 
sternumwondproblemen naar 23 patiënten sternumwondproblemen. Zij zijn daarmee nog wel drie van de vier 
instellingen met het hoogste percentage, maar ook verantwoordelijk voor 2/3 van de verbetering. 

Zestien ziekenhuizen verrichten openhartoperaties. Twee ziekenhuizen hadden een percentage onder de P10 
(0,16%). Radboudumc (Nijmegen) (0,12%) heeft 813 operaties verricht waarbij één patiënt 
sternumwondproblemen kreeg en HagaZiekenhuis (Den Haag) (0,13%) heeft 772 operaties verricht waarbij 
ook één patiënt sternumwondproblemen kreeg. Medisch Spectrum Twente (Enschede) (0,90%) en UMCU 
(Utrecht) (1,14%) kwamen boven de p90 (0,89%) uit, beide ziekenhuizen gaven geen toelichting. Catharina 
Ziekenhuis (Eindhoven) is van 1,21% in verslagjaar 2017 naar 0,75% in verslagjaar 2018 gegaan. In 2017 
beschreven zij dat zij aandacht hadden voor deze indicator en met gebruikmaking van hun Santeon netwerk 
het resultaat verder verbeteren. Het is goed te vernemen dat de verbetermaatregelen het resultaat positief 
beïnvloed hebben. De inspectie ziet graag dat ziekenhuizen bij dergelijke successen de verbetermaatregelen 
ook beschrijven zodat het effect zich ook buiten het eigen ziekenhuis kan verspreiden. 

De bij sternumwondproblemen zichtbare verbetering treed niet op bij stroke. Het percentage is vrijwel 
onveranderd of licht gestegen (0,92% in 2017 naar 1,0% in 2018). Dit gegeven is nog wel korter bekend. 

Bij de indicator Stroke met restletsel na hartchirurgie hebben twee ziekenhuizen een percentage boven de P90 
(1,74%). Dit zijn MUMC+ (Maastricht) (2,04%) en LUMC (Leiden) (2,64%). Beide ziekenhuizen gaven geen 
toelichting bij hun uitkomst. In het voorgaande verslagjaar had het LUMC geen gegevens. Amsterdam UMC, 
locatie VUmc heeft nu voor het tweede jaar hoge percentages. Vorig jaar het hoogste (2,4%), nu direct onder 
de P90 (1,4%). Het ziekenhuis geeft geen toelichting waaruit blijkt dat het ziekenhuis dit zelf ook heeft 

https://nederlandsehartregistratie.nl/wp-content/uploads/2018/04/bhn_handboek_v4_0_1.pdf
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gesignaleerd. De inspectie zou graag terugzien wat de oorzaak is van deze uitkomst zodat dit meegenomen kan 
worden in de analyse. Het ziekenhuis zou zelf de oorzaken moeten willen onderzoeken om de zorg voor deze 
patiënten te verbeteren. HagaZiekenhuis heeft na 443 operaties geen enkele patiënt die postoperatief een 
CVA met neurologische restletsel had. Het ziekenhuis had ook in 2017 een laag percentage (0,48% bij 419 
patiënten).Ook hier is de inspectie benieuwd naar een toelichting op eventuele specifieke maatregelen ter 
preventie. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor deze indicatoren zijn er geen ontwikkelingen. 
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10 HART EN VATEN 

10.5.1 Atriumfibrilleren 

DOEL INDICATOR 

Bevorderen systematisch beleid rond atriumfibrilleren en antistolling. 

RICHTLIJN 

Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen. De noodzaak voor antistolling bij AF-
patiënten dient te worden ingeschat aan de hand van de CHA2DS2-VASc score (klasse I, LOE-A). 

RISICO’S 

Tijdig goed instellen van patiënten met atriumfibrilleren (AF) op antistolling verlaagt het risico op een 
herseninfarct. Vastleggen van de CHAD2VASC-score stelt zorgverleners in staat om het risico op een 
herseninfarct in te schatten bij het aanpassen van de antistolling. Indien de dosering van antistolling niet is 
geobjectiveerd is er een risico voor de patiënt met AF op een herseninfarct (te lage dosering) of 
hersenbloeding (te hoge dosering). 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Voor indicator Percentage nieuwe patiënten die in het verslagjaar voor het eerst poliklinisch zijn gezien met de 
diagnose AF en waarvan een CHAD2VASC-score werd vastgelegd geldt dat ten opzichte van voorgaande 
verslagjaren, de uitkomsten verder zijn verbeterd. Zo is het gemiddelde percentage vastgelegde scores 
gestegen van 89,6% in verslagjaar 2017 naar 92,6% in verslagjaar 2018. De acht ziekenhuizen met uitkomsten 
onder de P10 (82,6%) zijn: Erasmus MC (Rotterdam) 55,6%, IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan de IJssel) 80,6%, 
Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam) 72,3%, MC Groep (Lelystad, Dronten en Emmeloord) 77,5%, St. Antonius 
Ziekenhuis (Nieuwegein), 72,4%, Treant Zorggroep, locatie Refaja Ziekenhuis (Stadskanaal) 82,4%, VieCuri 
(Venlo en Venray) 76,4%, Amsterdam UMC, locatie VUmc 81,8%. Erasmus MC geeft als toelichting: ‘Er worden 
veel patiënten gezien waarbij de risicostratificatie reeds in het verwijzend ziekenhuis heeft plaats gevonden. 
Van de totale groep van 369 patiënten gebruikt 79,7% antistolling.’ Deze toelichting is geen sluitende 
verklaring voor het lage percentage nieuwe patiënten die in het verslagjaar voor het eerst poliklinisch zijn 
gezien met de diagnose AF en waarvan een CHAD2VASC-score werd vastgelegd. Het ziekenhuis moet allereerst 
aangeven hoeveel patiënten gezien zijn waarbij de risicostratificatie reeds in het verwijzend ziekenhuis heeft 
plaats gevonden. Vervolgens moet het ziekenhuis wel verklaren waarom het vastgelegde percentage zo veel 
lager is dan andere vergelijkbare instellingen. Overigens wordt de CHAD2VASC ook gebruikt door bijvoorbeeld 
de anesthesiologen bij het inschatten van het risico van het tijdelijk stoppen van de antistolling rond een 
ingreep. Met de NVVC is dan ook afgesproken dat de CHAD2VASC dus ook te vinden moet zijn in de status als 
deze elders is bepaald. Het is dus ook de bedoeling dat de CHAD2VASC eenvoudig te vinden is in de status, ook 
voor niet-cardiologen. LUMC (Leiden) komt met en vergelijkbare toelichting en heeft een percentage 86,9% 
van nieuwe patiënten die in het verslagjaar voor het eerst poliklinisch zijn gezien met de diagnose AF en 
waarvan een CHAD2VASC-score werd vastgelegd. De MC Groep geeft aan dat in 2017 extra dossieronderzoek 
heeft plaatsgevonden en dat vanwege het faillissement en verkorte aanlevertijd een lager percentage behaald 
is. De andere ziekenhuizen geven geen toelichting. 

Een aantal ziekenhuizen gaf een verhelderde toelichting bij goede uitkomsten, waaronder Laurentius 
Ziekenhuis (Roermond): ‘Bij vijf patiënten ontbreekt vastlegging waarbij twee patiënten bekend zijn in ander 
ziekenhuis, één patiënt eenmalig AF had tijdens chemo en twee patiënten geen specifieke reden kon worden 
gevonden en zijn gemist in vastlegging.’ Uit deze toelichting blijkt dat op patiëntniveau gekeken is waarbij bij 
de interpretatie van de data specifiek gekeken kan worden naar mogelijke verbetermogelijkheden. 
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In verslagjaar 2017 gaf Ziekenhuisgroep Twente (Almelo en Hengelo) in de toelichting aan: ‘Patiënten die al wel 
met antistolling werden behandeld en er dus geen noodzaak meer was de CHAD2VASC-score af te nemen zijn 
opgenomen in de teller.’ De inspectie reageerde als volgt: ‘In eerste plaats is daarmee niet gewaarborgd dat de 
antistolling wordt doorgegeven als de indicatie hiervoor is verdwenen. In de tweede plaats blijkt de 
CHAD2VASC-score ook van belang te zijn om het infarctrisico in te schatten bij het preoperatieve onderzoek 
door de anesthesioloog. Deze patiënten mogen dus in ieder geval niet meegeteld worden als correct 
behandeld.’ Het verbaast de inspectie dat het opvolgende verslagjaar door Ziekenhuisgroep Twente opnieuw 
eenzelfde toelichting wordt gegeven: ‘Patiënten die al wel met antistolling werden behandeld en er dus geen 
noodzaak meer was de CHAD2VASC-score af te nemen zijn ook opgenomen in de teller.’ 

Voor indicator Percentage nieuwe patiënten die in het verslagjaar poliklinisch zijn gezien met de diagnose AF 
met een CHAD2VASC-score van ≥1 waarbij gestart is met DOAC of vitamine K-antagonisten of zijn 
gecontinueerd geldt dat ten opzichte voorgaande verslagjaren de uitkomsten eveneens verder zijn verbeterd. 
Zo is het gemiddelde percentage gestegen van 93,4% in verslagjaar 2017 naar 94,9% in verslagjaar 2018. Dit is 
overigens niet automatisch een goede bevinding.  

Bij iedere verhoogde CHAD2VASC-score moet het risico van antistolling worden afgewogen tegen het risico op 
een herseninfarct. Antistollingtherapie gaat gepaard met risico’s op (bloedings)complicaties.  

De volgende acht ziekenhuizen hadden uitkomsten onder de P10 (91,1%): Meander Medisch Centrum 
(Amersfoort) 73,7%, De Tjongerschans (Heerenveen) 76,2%, Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) 89,2%, 
Amsterdam UMC, locatie VUmc 89,2%, Sint Franciscus Vlietland Groep (Rotterdam en Schiedam) 89,2%, Zaans 
Medisch Centrum (Zaandam) 89,9%, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen) 90,3% en Bravis 
ziekenhuis (Roosendaal en Bergen op Zoom) 91,0%. Van deze ziekenhuizen gaf alleen het Bravis ziekenhuis een 
toelichting: ‘De dossiers van de patiënten die niet zijn gestart met een DOAC of vitamine K-antagonisten zijn 
gecheckt door de cardioloog, waarbij de zorg conform de actuele richtlijn bleek te zijn. Bij betreffende patiënten 
was er op basis van risicoafweging reden om (nog) niet te starten met een DOAC of vitamine K-antagonist.’ Uit 
deze toelichting blijkt dat geanalyseerd is wat de reden was voor het relatief lage percentage nieuwe patiënten 
die in het verslagjaar poliklinisch zijn gezien met de diagnose AF met een CHAD2VASC-score van ≥1 waarbij 
gestart is met DOAC of vitamine K-antagonisten of zijn gecontinueerd. 

In het algemeen wordt bij deze indicator, in vergelijking met de indicator Percentage nieuwe patiënten die in 
het verslagjaar voor het eerst poliklinisch zijn gezien met de diagnose AF en waarvan een CHAD2VASC-score 
werd vastgelegd, door meerdere ziekenhuizen een verhelderende toelichting gegeven. De data wordt vaak op 
patiëntniveau geanalyseerd waarbij bij de interpretatie specifiek gekeken kan worden naar potentiële 
verbetermogelijkheden, maar ook wordt uitgelegd wanneer bewust is afgezien van het geven van antistolling. 
Dat is gezien de hierboven toegelichte afweging positief. Het doel van de indicator is expliciet niet de100% te 
bereiken. 

RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN 

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, boden 26 klinieken 
cardiologische zorg aan. Van deze 26 klinieken gaven 22 klinieken aan dat het aantal patiënten dat in het 
verslagjaar voor het eerst poliklinisch is gezien met de diagnose atriumfibrilleren/atriumflutter en waarvan een 
CHA2DS2-VASc score werd vastgelegd, bekend was. Van de 22 klinieken is bij 20 klinieken het percentage 
patiënten waarbij de CHA2DS2-VASc werd vastgelegd 100%. Stichting Cardiozorg had een steekproef 
uitgevoerd van slechts 1 dossier (bij een populatie van 50 patiënten) en kwam hierbij op 100%. Cavari Clinics 
had slechts twee patiënten voor het eerst poliklinisch gezien met de diagnose atriumfibrilleren, bij beide was 
de CHA2DS2-VASc score vastgelegd. Eén kliniek, Stichting Cardiologiecentrum Care for Heart, had bij geen van 
de 15 patiënten die voor het eerst poliklinisch werden gezien met de diagnose atriumfibrilleren de CHA2DS2-
VASc score vastgelegd en had hier geen toelichting bij gegeven. Stichting Sionsberg 2.0 kwam op 96,4% uit. 
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Het percentage nieuwe patiënten dat in het verslagjaar poliklinisch is gezien met de diagnose 
atriumfibrilleren/atriumflutter en een CHA2DS2-VASc score van ≥ 1, waarbij gestart is met DOAC of vitamine K-
antagonisten of is gecontinueerd was door alle 22 klinieken aangeleverd. Stichting Cardiozorg gaf aan dat bij 
het ene dossier dat voor de steekproef was gebruikt niet was gestart of gecontinueerd met een DOAC of 
vitamine K-antagonist en kwam hiermee op 0% uit. Bij de overige 21 klinieken varieerde dit van 75,6 – 100%, 
waarbij 9 klinieken 100% scoorden (gemiddeld 89,4%, mediaan 96,6%). 

De aantallen en percentages zijn vergelijkbaar met 2017. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor verslagjaar 2020 wordt er bij deze indicator rekening gehouden met mannelijke en vrouwelijke patiënten 
en is de vraag om een toelichting vervangen door een vraag om een eigen interpretatie te geven van de 
resultaten. 
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11 BEWEGINGSAPPARAAT 

11.1.1 Reumatologie praktijk 

DOEL INDICATOR 

Bevorderen minimumnormen reumatologie, met name voorkomen van geïsoleerde praktijkvoering. 

RICHTLIJN 

Kwaliteitsnormen praktijkvoering reumatologie 

De vakgroep reumatologie bestaat uit tenminste twee reumatologen. Het aantal fte reumatologen is 
tenminste 1,6. Ieder van de reumatologen biedt tenminste 0,4 fte. 

RISICO’S 

Door het ontbreken van een kritische massa in de vakgroep is er onvoldoende gelegenheid voor 
kennisontwikkeling en toetsing en neemt de kans op fouten toe. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Zowel binnen de MC Groep (Lelystad, Dronten en Emmeloord) als de Treant Zorggroep, locatie Ziekenhuis 
Bethesda (Hoogeveen) is er één reumatoloog werkzaam. De zorg van de MC Groep is inmiddels overgegaan 
naar het St. Jansdal (Harderwijk). De Treant Zorggroep heeft drie locaties, waarvan één onder, één op en één 
ruim boven de minimumnorm. De ervaring van de inspectie leert dat specialisten uit één concern niet 
automatisch een goed werkend samenwerkingsverband vormen. Het ziekenhuis had de twijfel over het 
voldoen aan de minimumnorm weg kunnen nemen door de organisatiestructuur van de vakgroep in de 
toelichting op te nemen. 

Er zijn veertien ziekenhuizen die een vakgroep hebben onder de 1,6 fte. Zes geven een adequate toelichting, 
waarin zij laten zien dat de reumatologen deel uitmaken van een groter samenwerkingsverband. In de regio 
Nijmegen valt op dat Sint Maartenskliniek (Nijmegen en Boxmeer) een belangrijke rol speelt met 23 
reumatologen die meerdere ziekenhuizen in de omgeving bedienen. Een ander mooi voorbeeld is het 
LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) met 1,4 fte: ‘De drie reumatologen werken elk 0,8 fte per persoon verdeeld 
over twee organisaties (LLZ en HMC). Doordat er drie reumatologen werken is de continuïteit geborgd in het 
LLZ’. De twee ziekenhuizen met één reumatoloog vallen ook in de groep met een vakgroep onder de 1,6 fte. 
Zes ziekenhuizen voldoen dus zonder toelichting niet aan de minimumnorm. De verwachting van de 
Nederlandse vereniging voor Reumatologie was dat alle ziekenhuizen zouden voldoen aan de minimumnorm. 
Deze ziekenhuizen zullen alsnog aan moeten geven hoe zij aan de norm willen voldoen. 

Er zijn vier ziekenhuizen met een gemiddelde aanstelling van minder dan 0,4 fte. Alle vier ziekenhuizen geven 
een adequate toelichting. 

RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN 

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, boden 16 klinieken 
reumatologische zorg aan. Van deze 16 klinieken vielen acht klinieken onder Reumazorg Zuidwest Nederland, 
voor deze acht klinieken zijn exact dezelfde aantallen aangeleverd. Stichting Rugpoli doet dit voor haar drie 
klinieken ook. Het aantal reumatologen per kliniek varieert tussen 1 en 9. Bij Reumazorg Zuidwest Nederland 
werken 9 reumatologen, bij 4 klinieken werkt 1 reumatoloog, dat zijn de volgende klinieken: 
Specialistenpraktijk Tisscher, Quole Kliniek Oisterwijk, Van Vugt Reumatologie en G.H.C. Schardijn praktijk.  

Het aantal fte reumatologen per kliniek varieert van 0,05 tot 5,83 (gemiddeld 3,1, mediaan 3,2, P10=0.08, 
P90=5,89), bij Reumazorg Zuidwest Nederland werkt het hoogste aantal fte, bij Stichting Hand en Pols 
Revalidatie Nederland werkt het laagste aantal fte, namelijk 0,05 fte.  Bij Specialistenpraktijk Tisscher werkt 

http://docplayer.nl/113927275-Kwaliteitsnormen-praktijkvoering-reumatologie-september-2017.html
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0,06 fte reumatoloog. Bij Quole Kliniek Oisterwijk en bij Van Vugt Reumatologie werken respectievelijk 0,1 en 
0,2 fte reumatoloog. Acht klinieken voldoen niet aan (een van) de normen. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator Reumatologie praktijk zijn er geen wijzigingen.  
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11 BEWEGINGSAPPARAAT 

11.2.1 Verhouding operatief en conservatief behandelde patiënten met SAPS 

DOEL INDICATOR 

Inzicht krijgen in de verhouding van niet-operatief en operatief behandelde patiënten een subacromiaal 
pijnsyndroom (SAPS) en indien nodig terugdringen operatieve behandeling. 

RICHTLIJN 

Richtlijn SAPS 

De indicatorenwerkgroep beveelt aan om SAPS bij voorkeur niet-operatief te behandelen. Indien de patiënt 
niet of onvoldoende reageert op uitputtende conservatieve behandeling, valt operatieve behandeling 
(subacromiale decompressie of bursectomie) te overwegen. 

RISICO’S 

De indicatorenwerkgroep die deze indicator aanleverde motiveerde de indicator met het argument dat hier 
het risico op overbehandeling bestond. Er zijn goede indicaties voor de ingreep, dus de uitslag moet niet 0% 
zijn, maar het inzicht in de praktijkvariatie ontbrak. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Gemiddeld 8,3% van alle patiënten met een SAPS wordt geopereerd, met een maximum van 31%. De conclusie 
lijkt dan ook gerechtvaardigd dat een conservatieve behandeling overheerst zelfs in tertiaire klinieken 
(bijvoorbeeld Sint Maartenskliniek in Boxmeer en Nijmegen), waarbij verwacht mag worden dat een 
conservatieve behandeling al elders is uitgevoerd. 

Er lijkt op basis van de data geen groot risico op overbehandeling te zijn. Helaas geeft geen enkele kliniek zijn 
eigen data beoordeeld met de vraag of zij de optimale verhouding tussen niet-operatief en operatief ingrijpen 
hebben bereikt. Bij deze indicator zijn zeer uitgebreide toelichtingen toegevoegd. De verhouding tussen niet-
operatief en operatief is onbekend en gezien de matige implementatiegraad van richtlijnen is stap één het 
vaststellen of het risico bestaat. Gezien bovenstaande data en conclusie is het gerechtvaardigd om bij stap één 
te blijven. 

Veel ziekenhuizen geven uitgebreide toelichtingen op het ziektebeeld. Omdat indicatoren ook een 
publieksfunctie hebben kunnen deze nuttig zijn als aanvulling op een inhoudelijke verklaring van de eigen 
resultaten. 

RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN 

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, gaven 32 klinieken aan dat 
zij patiënten met SAPS behandelden. Twee klinieken gaven aan dat het aantal patiënten dat werd behandeld 
met SAPS niet werd geregistreerd, deze twee klinieken werden geëxcludeerd uit de analyse. De Stichting Kinos, 
bestaande uit vijf klinieken, kon voor geen van de klinieken gegevens aanleveren vanwege de overstap naar 
een nieuw EPD, zij gaven echter ook aan dat zij geen patiënten met SAPS operatief behandelden. Ook deze 
klinieken werden geëxcludeerd. Ook Stichting Sionsberg 2.0 gaf aan geen patiënten operatief  te behandelen 
en werd geëxcludeerd. Van de overige 24 klinieken had Annatommie MC exact dezelfde gegevens aangeleverd 
voor vijf klinieken, zij hadden de volgende toelichting gegeven: ‘Alle vestigingen van Annatommie mc staan bij 
de KvK geregistreerd binnen dezelfde BV. Derhalve zijn de data velden van de diverse vestigingen gelijkluidend 
ingevoerd.’ vier van de vijf klinieken van Annatommie MC zijn daarom geëxcludeerd. Stichting Ave 
Orthopedische Klinieken heeft voor vier klinieken dezelfde gegevens aangeleverd, zij hebben echter niet 
aangegeven dat zij dezelfde data voor alle klinieken hebben aangeleverd en zijn daarom niet geëxcludeerd. In 
totaal werd bij 20 klinieken 11.057 patiënten behandeld voor SAPS, bij 1.369 werd een operatieve behandeling 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/saps/operatieve_behandeling_voor_saps.html#overwegingen
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uitgevoerd. Gemiddeld werd 11,8% van de patiënten met SAPS operatief behandeld, de mediaan was 9,2%. De 
P90 was 24%. Klinieken die daar boven zaten zijn: European Private Healthcare Clinics B.V. met 36%, Medisch 
Centrum Waalre met 25,3%. Stichting Acibadem International Medical Center zat hier met 23,9% dicht tegen 
aan. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De indicator Verhouding operatief en conservatief behandelde patiënten met SAPS is per verslagjaar 2019 
vervallen, gezien het lage risico op overbehandeling wordt deze indicator alleen over 2018 uitgevraagd. 
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14 MAAG-DARM-LEVER (MDL) 

14.1.1 Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen 

14.1.2 Percentage ERCP’s ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie 

14.1.3 Successrate ERCP: percentage procedurele intentie geslaagd 

DOEL INDICATOR 

Bevorderen van de uitvoering van de time-out procedure (TOP) bij endoscopische verrichtingen (14.1.1), 
deelname aan kwaliteitsregistratie (14.1.2) en systematische evaluatie van de kwaliteit van de endoscopische 
retrograde cholangio-, pancreaticografie (ERCP) (14.1.3). 

RICHTLIJN 

Beleidsplan MDL 2013-2018 (niet publiek toegankelijk) 

Aandoeningen van het spijsverteringssysteem vormen een belangrijke groep van aandoeningen, zowel 
qua mortaliteit als qua chronische ziektelast. De TOP is het laatste (gestandaardiseerde) 
controlemoment voor de start van een ingreep. Deelname aan de landelijke registratie is vanaf 1 januari 
2016 verplicht gesteld door Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). De 
procedurele succespercentage zou, bij level 1 Schutz classificatie ERCP procedures, minimaal 80 % 
moeten zijn.  

RISICO’S 

Aandoeningen van het spijsverteringssysteem vormen een belangrijke groep van aandoeningen, zowel qua 
mortaliteit als qua chronische ziektelast. In Nederland worden jaarlijks naar schatting 16.000 ERCP’s verricht. 
Deze procedure, waarbij vanuit het duodenum de galweg- of alvleeskliergang gecanuleerd wordt en stenen 
verwijderd of endoprothesen geplaatst kunnen worden, kent een lange leercurve en kan gepaard gaan met 
complicaties zoals post-ERCP pancreatitis of bloeding. Daarnaast komt het voor dat de intentie van de 
procedure niet bereikt wordt, waardoor het onderzoek herhaald moet worden met daardoor extra belasting 
en risico voor de patiënt. Wanneer de TOP bij endoscopische verrichtingen niet of onvolledig wordt uitgevoerd 
bestaat de kans dat er zich vermijdbare problemen voordoen met schade aan de patiënt als gevolg. Indien er 
niet wordt deelgenomen aan een landelijke registratie en er geen inzicht is in het percentage procedurele 
intentie geslaagd, bestaat de kans dat er onvoldoende inzicht is in het eigen handelen met als gevolg dat 
problemen langer blijven bestaan.  

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

De uitslagen over 2018 zijn conform de langjarige trend met 3% verbeterd ten opzichte van 2017 tot 94%. In 
2018 is de spreiding afgenomen van 24,8% in 2016 tot 12,7% in 2018. Er zijn dan ook minder grote verschillen 
tussen instellingen 

Elkerliek Ziekenhuis (Helmond en Deurne) geeft een interessante toelichting: ‘Eén van de MDL artsen heeft de 
uitgevoerde ERCP's niet geregistreerd. De andere MDL arts 100.’ Dat roept de vraag op of er alleen onvolledig 
geregistreerd wordt of dat er op dit onderwerp mogelijk geen gezamenlijk kwaliteitsbeleid in de instelling is. 
Ook voor de geslaagde procedurele intentie zijn alleen gegevens van één endoscopist aanwezig (90%). In 
totaal heeft het ziekenhuis 61,5% van de ERCP’s geregistreerd.  

Bij de vraag of de ‘procedurele intentie’ geslaagd is, is voor de indicator door de vereniging de norm 
meegegeven van 80%. Drie ziekenhuizen hebben dat percentage niet gehaald: UMCU (Utrecht, 67,25%), 
Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam, 73,5%) en Bravis ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal, 78%). Het 
Maasstad Ziekenhuis geeft een opvallende en consequente toelichting: ‘Onvolledige registratie. 28 patiënten 
zijn niet volledig ingevuld. Bij de berekening van deze indicator wordt er van uitgegaan dat de niet 
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aangeleverde ERCPs niet succesvol waren. Van de aangeleverde ERCPs was 82 succesvol.’ Het is goed om 
onvolledig geregistreerde ingrepen in de slechtste groep in te delen. Een instelling die op basis van volledige 
gegevens weet dat het een probleem heeft en daar inzicht in geeft is voor een toezichthouder (en voor de 
zorg) een veel kleiner risico dan een instelling die dat niet kan weten omdat de gegevens onvolledig zijn. 

RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN 

In particuliere klinieken worden geen ERCP’s uitgevoerd. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De definities over de geslaagde procedurele intentie zijn voor verslagjaar 2020 aangepast voor de indicatoren 
Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistraties en Successrate ERCP: percentage 
procedurele intentie geslaagd. 

De NVMDL geeft in haar reactie aan dat het haar verheugt dat de uitslagen van 2018 met 3% verbeterd zijn ten 
opzichte van 2017 (van 91% naar 94%). De NVMDL geeft tevens aan dat het goed is om te zien dat overall het 
procedurele succespercentage van minimaal 80% bij ERCP’s van level 1 Schutz classificatie wordt gehaald. De 
NVMDL is in gesprek gegaan met de MDL-artsen van de vier ziekenhuizen die procedurele succespercentage 
niet hebben gehaald. Samenvattend zijn de resultaten van deze vier ziekenhuizen verklaarbaar en inmiddels 
opgelost en geeft de NVMDL aan dat ten aanzien van het huidige registratiejaar (2019) dit probleem niet meer 
actueel is. Tot slot geeft de NVMDL geen formeel standpunt heeft over niet-registreren of onderpresteren. De 
NVMDL geeft aan graag in gesprek te blijven over zo transparant mogelijk te zijn met het doel de kwaliteit van 
de door de beroepsgroep geleverde zorg verder te verbeteren. 
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15 ZENUWSTELSEL 

15.1.1 ParkinsonInzicht (DPIA) 

DOEL INDICATOR 

Bevorderen deelname aan ParkinsonInzicht, Dutch Parkinson's Insight Audit (DPIA). 

RICHTLIJN 

ParkinsonInzicht is een initiatief van ParkinsonNet. Het komt tot stand door nauwe samenwerking met de 
Parkinson Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN) en andere betrokken 
beroepsorganisaties. ParkinsonInzicht wordt mogelijk gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. De 
uitvoering van ParkinsonInzicht wordt verzorgd door het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). De 
ontwikkeling van ParkinsonInzicht vond plaats in 2013, de registratie is in 2014 landelijk uitgerold. Gezien de 
hoge registratielast heeft de wetenschappelijke commissie van de NVN voor het registratiejaar 2016 niet elk 
consult te registreren maar slechts één consult per jaar. 

RISICO’S 

Als er geen landelijke registratie is bestaat de kans dat er onvoldoende inzicht is in het eigen handelen met als 
gevolg dat problemen langer blijven bestaan. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Uit de analyse van de eerste gegevens blijkt dat de registratie naar de mening van de wetenschappelijke 
commissie van de DPIA nog onvoldoende functioneert13. Er is een aantal lessen beschreven. De les over de rol 
van structuur-, proces- en uitkomstindicatoren is conform de ervaringen van de inspectie, zoals gepubliceerd 
in het ‘Het Resultaat Telt 2018’. Een gebalanceerde mix van alle typen indicatoren verdient de voorkeur. 
Uitkomst indicatoren verhogen de registratielast. De spreiding in deelname in 2018 groot is. Elf instellingen 
leveren geheel geen data, maar ook 25 instellingen leveren data aan van meer dan 90% van de patiënten. Het 
gemiddeld percentage DPIA registratie was 62,7%, een geringe daling ten opzichte van 2017 (70,63% ± 
29,87%). 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De wetenschappelijke commissie van de NVN heeft, in overleg met de inspectie, het besluit genomen om 
vanaf 1 januari 2019 de indicator Parkinsoninzicht, DPIA registratie niet meer uit te vragen.  
  

                                                                 
13 Jorrit Hoff, Willem Oerlemans, Carla Aalderink, Bastiaan Bloem, Lessen uit het mislukken van de Parkinsonregistratie, MEDISCH 
CONTACT 27-28 | 4 JULI 2019 
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16 PERINATALE ZORG 

16.1.1 Percentage spontane partus in de ‘NTSV-groep’ 

DOEL INDICATOR 

Ingrijpen in de normale bevalling kan noodzakelijk zijn in geval van foetale en/of maternale nood maar heeft 
een verhoogd complicatie risico vergeleken met een spontane partus. De indicatiestelling tot een interventie 
komt als het goed is voort uit een weloverwogen keuze voor de behandeling met het minste risico’s gezien de 
situatie van moeder en kind. De ‘NTSV-groep’ van deze indicator bestaat uit vrouwen die voor de eerste keer 
zijn bevallen van een eenling in hoofdligging, na een voldragen zwangerschap (nulliparous term singleton 
vertex). De NTSV-indicator wordt gezien als een belangrijke benchmark van ziekenhuizen. Bewustwording van 
de verschillen tussen ziekenhuizen en evaluatie daarvan kan leiden tot een verlaging van het aantal 
interventies in deze groep. Incidentie van foetale of maternale complicaties in relatie tot het percentage 
interventies in de NTSV-groep moet worden geanalyseerd in het licht van potentiële complicatierisico’s van 
zowel de spontane partus als van een vaginale kunstverlossing en sectio caesarea. De indicator zelf heeft nu 
geen concrete kwaliteitsdoelstelling. 

RICHTLIJN 

De indicator is gebaseerd op de richtlijnen Spontane vaginale baring, Vaginale kunstverlossing en 
Indicatiestelling sectio caesarea van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). 

RISICO’S 

Geboortezorg heeft ten doel een gezonde moeder en een gezond kind, na een bevalling waarbij de gevolgen 
en risico’s van afwachten of ingrijpen voortdurend zijn afgewogen op basis van the state of the art in 
Nederland. Zowel vaginale kunstverlossingen als sectio caesarea zijn geassocieerd met een verhoogde kans op 
morbiditeit en mortaliteit van moeder en kind. Te vroeg ingrijpen verhoogt de kans op complicaties met als 
gevolg morbiditeit en mortaliteit van moeder en kind. Te laat ingrijpen verhoogt de kans op morbiditeit en 
mortaliteit bij bijvoorbeeld foetale nood als een snelle geboorte noodzakelijk is. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Het gemiddeld aantal spontane partussen in de tweede lijn is 62,6%. De P10 is 57,7% en de P90 is 70,4. In 2011 
was bij de start het gemiddelde 58,2% met een P90 van 67,7%. De data zijn identiek aan die van 2017 met een 
gemiddelde van 64,7%. 

Evenals vorige jaren was de aanlevering van de NTSV-indicator niet compleet. In 2017 hadden dertien 
ziekenhuizen aangegeven dat de gegevens niet of foutief in Perined waren aangeleverd. In verband met de 
korte tijd tussen het beschikbaar komen van de data in Perined en de definitieve doorlevering was het voor 
deze ziekenhuizen in 2017 niet mogelijk de data te valideren en correcte data beschikbaar te stellen. Een 
vergelijking met voorgaande verslagjaar is dus voor hen niet mogelijk. In het verslagjaar 2018 geven zes 
ziekenhuizen aan (nog) steeds problemen hiermee te ondervinden. Zo geeft St. Antonius Ziekenhuis 
(Nieuwegein) in de toelichting aan dat vanwege een probleem in de aanlevering van data aan Perined er op dit 
moment nog geen betrouwbare rapportages beschikbaar over 2018. Als alternatief heeft het ziekenhuis de 
gegevens over verslagjaar 2017 opnieuw aangeleverd. Het ziekenhuis geeft tevens aan dat er door alle 
betrokken partijen gewerkt wordt aan een oplossing om er voor te zorgen dat de data die in het EPD is 
opgeslagen door Perined verwerkt kan worden in een rapportage. De inspectie wil benadrukken dat het niet 
de bedoeling is dat gegevens over een eerder jaar opnieuw worden aan te leveren om verantwoording af te 
leggen over een huidig verslagjaar. Bovendien zou het ziekenhuis aan moeten geven hoe het dan zelf de 
kwaliteit bij deze patiëntengroep heeft bevorderd in dat jaar. Catharina ziekenhuis (Eindhoven) geeft in de 
toelichting aan dat data over drie weken (week 45-46-47) wel zijn ingestuurd aan Perined echter niet tijdig zijn 
verwerkt. Het ziekenhuis geeft aan dat dit gevolgen heeft voor het aantal in Perined geregistreerde partussen. 

https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/02/Spontane-vaginale-baring-2.0-14-11-2013.pdf
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2017/12/Vaginale-kunstverlossing-vacuumextractie-forcipale-extractie-1.0-20-05-2005.pdf
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/indicatiestelling_sectio_caesarea/indicatiestelling_sectio_caesarea_-_startpagina.html
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Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis (Tilburg) geeft in de toelichting aan dat met de implementatie van een nieuw 
EPD de perinatale registratie fouten bevat waardoor betrouwbare aanlevering aan Perined en berekening van 
getallen niet mogelijk is. UMCG (Groningen) geeft aan dat door de overgang naar een nieuw EPD er bij het 
verzamelen van de benodigde gegevens voor de indicatoren problemen zijn ontstaan. Inmiddels is hier een 
oplossing voor gevonden echter de achterliggende database is als gevolg hiervan fragmentarisch van opbouw 
en moeilijk te aggregeren voor de indicator. Hierdoor is ook de aanlevering aan Perined niet tijdig of volledig 
gelukt. Het ziekenhuis is met Perined overeengekomen alsnog een kernset met data aan te leveren. LUMC 
(Leiden) geeft aan dat de afname van het percentage ten opzichte van 2017 mogelijk verklaard kan worden 
doordat een aantal records niet geüpload bleken te zijn in Perined. Het ziekenhuis geeft aan een analyse naar 
de oorzaak hiervan te verrichten in samenwerking met de verloskundigen. De inspectie juicht een dergelijk 
initiatief toe. Opmerkelijk is de toelichting van Sint Franciscus Vlietland Groep (Rotterdam en Schiedam). Het 
ziekenhuis geeft een identieke toelichting als in verslagjaar 2017: ‘Gegevens op concernniveau afkomstig uit 
Perined. Door zeer late en niet correcte doorlevering van gegevens vanuit Perined, heeft geen volledige 
verificatie kunnen plaatsvinden.’ Dit geeft aan dat, in tegenstelling tot de meeste ziekenhuizen die de 
problemen die men ondervond in verslagjaar 2017 hebben aangepakt, het ziekenhuis geen actie heeft 
ondernomen. De data die het ziekenhuis aanlevert zijn mogelijk niet betrouwbaar wat een vergelijking met 
andere ziekenhuizen belemmert. St. Jansdal (Harderwijk) geeft aan dat de data voortkomend uit Perined niet 
juist zijn. Aanleveren van de data uit eigen registratie bleek niet mogelijk. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De combinatie van een grote spreiding, het uitblijven van een verandering daarin en de voortdurende 
logistieke problemen rond de huidige indicator vragen om het definiëren van een andere indicator voor 
perinatale zorg. De beroepsgroep dient na te denken over een nieuwe indicator voor de perinatale zorg met 
een concrete kwaliteitsdoelstelling.  
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17 KWETSBARE GROEPEN 

17.1.1 Screening ondervoeding geriatrische patiënten 

DOEL INDICATOR 

Het terugdringen van ondervoeding bij geriatrische patiënten. 

RICHTLIJN 

Ondervoeding bij de Geriatrische Patiënt, pagina 27: 

Screen (poli)klinische geriatrische patiënten met een gevalideerd screeningsinstrument voor 
ondervoeding, en voer altijd een assessment uit indien bij screening aanwijzingen zijn voor (een risico 
op) ondervoeding. 

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding kan er voor zorgen dat de ernst en de gevolgen van de 
ondervoeding beperkt blijven en de zorgcomplexiteit en zorgbehoefte daalt. Bij patiënten ouder dan 70 jaar is 
er sprake van ondervoeding wanneer er sprake is van onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 10% in de 
laatste zes maanden of meer dan 5% in de laatste maand. Daarnaast is er sprake van ondervoeding bij een 
Body Mass Index (BMI) <20. De indicator Screening ondervoeding geriatrische patiënten vraagt naar het 
percentage op ondervoeding gescreende geriatrische patiënten die voor het eerst een bezoek brengen aan de 
geriatrische poli-of dagkliniek. 

RISICO’S 

Als er geen screening op ondervoeding bij geriatrische patiënten plaatsvindt bestaat de kans dat er geen tijdige 
behandeling van ondervoeding in gang wordt gezet met als gevolg een grotere kans op schade door 
functieverlies.  

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

De dekking van het specialisme geriatrie in Nederland is vrijwel compleet. Alleen Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam) 
geeft aan niet over een polikliniek of dagkliniek te beschikken voor deze functie. De gemiddelde resultaten 
over 2018 (89,3%) zijn vrijwel gelijk aan die van 2017 (89,2%). Het aantal patiënten is wel toegenomen met 
1.700 (4,7%). 

Martini ziekenhuis (Groningen) heeft de laagste score, maar geeft een goede toelichting zoals een lerende 
organisatie met een tegenvallende uitslag omgaat: ‘Helaas hebben we opnieuw geconstateerd dat de 
gewenste score niet gehaald is ondanks aanpassingen in het patiëntendossier waarbij het 
screeningsinstrument direct zichtbaar is. Ook al is in het patiëntendossier niet altijd de score van ondervoeding 
geregistreerd, het probleem van ondervoeding bij een patiënt wordt wel gesignaleerd en opgepakt. Voor dit 
jaar is afgesproken dat als een verpleegkundige betrokken is bij de zorg, de verpleegkundigen de MNA gaan 
afnemen en anders de geriater.’ Het is de inspectie direct duidelijk dat het ziekenhuis zelf de resultaten heeft 
gezien en beoordeeld. De resultaten zijn wel verbeterd van 44% naar 55%. Martini ziekenhuis en Erasmus MC 
(Rotterdam) hadden in 2016 en 2017 eveneens een uitslag onder de P10. Erasmus MC heeft het percentage 
gescreende patiënten wel verdubbeld van 36,4% naar 72,5%. De grootste verbetering in 2018 is opgetreden in 
de onderste 10%, van gemiddeld 61% naar 68%. 

UMCU (Utrecht) geeft als verklaring: ‘Een aantal patiënten zijn al elders gescreend.’ Dit zou informatief zijn 
indien (bijvoorbeeld uit een steekproef) duidelijk was voor welk deel van de patiënten dat het geval was. Het 
kan een deel van de verklaring zijn waarom drie academische ziekenhuizen behoren bij de tien laagst 
uitkomende instellingen. Tegelijkertijd zijn er ook academische ziekenhuizen met een bovengemiddeld 
resultaat van de screening. 
  

http://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2015/02/Richtlijn-Ondervoeding-geriatrische-patient-2013.pdf
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ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator Screening ondervoeding geriatrische patiënten zijn er geen ontwikkelingen. 
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17 KWETSBARE GROEPEN 

17.2.1 Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie 

17.2.2 Beoordeling bij kwetsbaarheid 

DOEL INDICATOR 

Bevorderen inbreng van een generalistische blik vóór operatie. 

RICHTLIJN 

Zorgpad voor de kwetsbare oudere patiënt rondom een colorectale ingreep 

Doe bij alle patiënten van 70 jaar en ouder met een colorectaal carcinoom en met een indicatie voor 
een chirurgische interventie een preoperatieve risicoschatting op geriatrische problematiek die de 
uitkomsten negatief beïnvloedt. Doe dit door geriatrische competenties toe te voegen aan de 
peroperatieve risicoschatting door de anesthesioloog of door het getrapte model van screening op 
kwetsbaarheid en bij een positieve uitslag, geriatrische beoordeling. 

RISICO’S 

Indien er geen screening bij patiënten van 70 jaar en ouder met een colorectaal carcinoom en met indicatie 
voor een chirurgische interventie plaatsvindt bestaat de kans dat er geen tijdige behandeling in gang wordt 
gezet met als gevolg dat de patiënt schade oploopt. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Opvallend is dat het aantal in de twee indicatoren opgenomen patiënten duidelijk gedaald is (12% screening 
en 30% beoordeling). Gelukkig hebben vrij veel ziekenhuizen dit zelf opgemerkt en in de toelichting 
opgenomen. Volgens hen is de daling te wijten aan een betere omschrijving van de populatie en geven de data 
van 2018 het best de reële situatie weer. 

De overige kengetallen zijn onveranderd. 95% van alle patiënten wordt gescreend, maar de mediaan ligt daar 
duidelijk boven op 97%. Screenen van kwetsbare ouderen is een geïmplementeerde norm. 

Net als vorig jaar is er een enorm verschil in de beoordeelde populatie. In Laurentius Ziekenhuis (Roermond) 
was volgens de toelichting geen enkele patiënt kwetsbaar na screening uit een populatie van 80 ouderen en 
niemand werd beoordeeld. Het andere uiteinde van het spectrum is Rijnstate (Arnhem, Velp en Zevenaar) 
waarbij op een populatie van 177 patiënten drie patiënten niet werden beoordeeld door een geriater en er 
dus 177 patiënten door de screening kwamen. Mogelijk is er sprake van een bias omdat in dit geval een 
geriater uit Rijnstate actief betrokken was bij het ontwikkelen van de indicator. Maar aan de andere kant is het 
ook onwaarschijnlijk dat de groep patiënten uit Roermond zo veel gezonder is dan die uit Arnhem, temeer 
daar de naburige ziekenhuizen wel een ‘normaal’ percentage kwetsbare patiënten hebben. 

Veel ziekenhuizen met een laag aantal gescreende patiënten geven een verklaring over mogelijke problemen 
in de zorg die hebben bijgedragen aan de lage score. Medisch Spectrum Twente (Enschede) geeft een 
duidelijke toelichting: ‘I.v.m. onderbezetting bij de geriatrie en een verkeerd verwijspatroon is het percentage 
lager t.o.v. vorig jaar. Ter verbetering zijn er ondertussen 2 internisten ouderengeneeskunde aangenomen, zijn 
er 2 VS[verpleegkundig specialisten]'ers geriatrie (waarvan 1 in opleiding) en is het verwijspatroon inclusief 
aanpassingen met de casemanager besproken.’ 

Opvallend is dat meerdere ziekenhuizen melden dat voor beoordeling in aanmerking komende patiënten niet 
gezien wensten te worden door een geriater. Dit geeft aan dat ziekenhuizen meer informatie kunnen geven 
over het belang van een beoordeling door een klinisch geriater van een kwetsbare oudere voorafgaande aan 
een ingrijpende operatie. Het aantal vermeldingen lijkt te groot om een weergave te zijn van de reputatie van 
individuele artsen. 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/behandeling_kwetsbare_ouderen_bij_chirurgie/colorectaal_carcinoom_organisatie_van_zorg/zorgpad_bij_colorectale_ingreep.html
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ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator zijn er geen ontwikkelingen. Het zorgpad is medio 2016 geautoriseerd en is dus nog actueel. 
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17 KWETSBARE GROEPEN 

17.3.1 Medebehandeling geriatrieteam bij heupfractuur 

17.3.2 Functionele uitkomst van kwetsbare ouderen met een proximale heupfractuur 

DOEL INDICATOREN 

Een patiënt met een heupfractuur heeft meestal een complex aan problemen waar de heupfractuur er slechts 
één van is. De aanpak van dit complex aan problemen vraagt overzicht en coördinatie. De inzet van een 
geriatrieteam moet dat bevorderen. 

De indicator geeft inzicht in de kwaliteit van de samenwerking in de keten. Het doel van de indicator is de zorg 
voor patiënten met een proximale heupfractuur te optimaliseren en te komen tot een zo goed mogelijk 
functioneren van de patiënt in de thuissituatie.  

RICHTLIJNEN 

Proximale femurfractuur - postoperatief herstel bij de behandeling van kwetsbare ouderen rondom 
chirurgische ingrepen 

Generiek zorgpad bij de behandeling van kwetsbare ouderen rondom chirurgische ingrepen. Een 
generiek zorgpad geeft de organisatorische voorwaarden waaraan dient te worden voldaan bij de 
multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen rondom een heupoperatie. Welke maatregelen kunnen 
een functioneel herstel bevorderen en de kans op overlijden verlagen bij een kwetsbare oudere patiënt 
na een operatie voor een proximale femurfractuur? 

RISICO’S 

Als de coördinatie van zorg bij kwetsbare ouderen met een heupfractuur onvoldoende is of ontbreekt, bestaat 
de kans dat er complicaties optreden met als gevolg een hogere mate van morbiditeit en mortaliteit. Het 
missen van signalen dat het gekozen ziekenhuisbeleid niet leidt tot een goede functionele uitkomst bij 
kwetsbare ouderen met een proximale heupfractuur. Dit kan leiden tot een te sterke focus op het eigen 
handelen ten koste van het signaleren van risico’s in de keten. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Medebehandeling geriatrieteam bij heupfractuur 

Het gemiddelde percentage medebehandeling van een geriatrieteam bij patiënten met een heupfractuur is 
licht verbeterd: van 77,8% in 2017 naar 79,5% in 2018. De grootste verbetering is te zien in de verhoging van 
de P10 van 35% naar 48%. 

Antonius Ziekenhuis (Sneek) heeft een aanzienlijke verbeterslag gemaakt van 24% in 2017 naar 72% in 2018. 
Ze gaven in 2017 de volgende toelichting: ‘De capaciteit van de geriatrie is in 2017 en 2018 uitgebreid. In 
oktober 2017 zijn er tussen de SEH en de geriatrie afspraken gemaakt om bij alle patiënten van 70 jaar en 
ouder met een heupfractuur een geriater in consult te vragen. Het percentage voor verslagjaar 2018 zal veel 
hoger liggen’. Dit is een goed voorbeeld van een verbetermaatregel met een succesvol resultaat. 

Twee van de acht ziekenhuizen welke een percentage hebben onder de P10, maken deel uit van de Treant 
Zorggroep. Een derde ziekenhuis welke eveneens hiervan deel uitmaakt, ligt daar net boven. Dit is conform 
voorgaande jaren waarbij opgemerkt moet worden dat één van de drie ziekenhuizen vorig jaar nog 0% 
medebehandeling van een geriatrieteam meldde. De resultaten van deze ziekenhuizen blijven ook op andere 
gebieden (heroperaties) al meerdere jaren achter. Opvang van patiënten met een heupfractuur vraagt bij deze 
ziekenhuizen uitdrukkelijke aandacht. 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/behandeling_kwetsbare_ouderen_bij_chirurgie/proximale_femurfractuur_postoperatief_herstel.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/behandeling_kwetsbare_ouderen_bij_chirurgie/proximale_femurfractuur_postoperatief_herstel.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/behandeling_kwetsbare_ouderen_bij_chirurgie


83 
 

Zaans Medisch Centrum (Zaandam) dat drie jaar lang aangaf geen gegevens te hebben over deze indicator 
meldde in 2017 dat in 2018 een geriater zou worden aangesteld. De data van 2018 laten zien dat dat is 
gerealiseerd: 66,7%. Het ziekenhuis geeft een uitgebreide toelichting over de verschillende aspecten van de 
organisatie van geriatrische zorg in het ziekenhuis. 

Eén van de doelstellingen van de indicatoren is het waarborgen dat er geen grote regionale verschillen in de 
kwaliteit van de zorg zijn. Een van de wijzen waarop dit tot uiting komt is dat de bandbreedte waarbinnen de 
zorg wordt geleverd smaller wordt. De uitslagen voor 2018 voor deze indicator laten dat mooi zien. 

Functionele uitkomst van kwetsbare ouderen met een proximale heupfractuur 

24 ziekenhuizen zijn nog niet gestart met de registratie, dit is gelijk aan 2017. Zeventien ziekenhuizen lichten 
dit toe en zeven ziekenhuizen niet. Ook in 2018 is het grote aantal informatieve toelichtingen opvallend. Er is 
vrijwel geen verschil in het aantal patiënten (2975 patiënten in 2018 en 3184 patiënten in 2017) en in het 
gemiddelde percentage (22,7% in 2018 en 22,8% in 2017). Het afgenomen aantal komt ook omdat 
ziekenhuizen die aangeven alleen preoperatieve scores te hebben zijn geëxcludeerd (ongeveer 300 patiënten).  

Enkele ziekenhuizen melden in de toelichting dat het aantal overleden patiënten de indicator (vermoedelijk 
negatief) beïnvloed. Als de resultaten uit de DHFA komen zal dat alle ziekenhuizen ongeveer even veel 
beïnvloeden. De ziekenhuizen vermelden hierover geen gegevens. Echter als het aantal overleden patiënten in 
verhouding staat tot de ware score dan is deze toelichting een reden tot onrust. 

Antonius Ziekenhuis (Sneek) baseert de resultaten alleen op de preoperatieve data. Dit is een merkwaardige 
toelichting voor een uitkomstindicator. De uitslag van het ziekenhuis zou volgens de toelichting als 0% moeten 
worden gelezen in plaats van >80% en wordt door de inspectie ook als zodanig beschouwd. 

In 2017 gaf Adrz (Goes en Vlissingen) een goede toelichting op het verbeterproces. In 2018 geeft het 
ziekenhuis een follow-up: ‘In 2018 zijn de in 2017 geformuleerde verbetermaatregelen getroffen om de 
controle na drie maanden te optimaliseren. Dit heeft er toe geleid dat het percentage patiënten dat nu na drie 
maanden gescreend wordt duidelijk is toegenomen. Aangezien er ook nog enkele maanden van 2017 zijn 
meegenomen in de berekening van het percentage voor de aan te leveren indicator, is het percentage nog niet 
verder gestegen dan 65.’ Dit geeft ook aan wat een goed beleid kan bereiken in een jaar: van 11,9% naar 65%. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De indicator Medebehandeling geriatrieteam bij heupfractuur is over verslagjaar 2018 voor het laatst 
uitgevraagd. 

De indicator Functionele uitkomst van kwetsbare ouderen bij een proximale heupfractuur wordt zowel door de 
transparantiekalender als de inspectie gebruikt. Door dezelfde data twee keer te gebruiken wordt de 
invoerlast beperkt. Besloten is om de indicator enige jaren constant te houden. In 2020 wordt deze indicator 
als uitkomstindicator uitgevraagd. 
  



84 
 

17 KWETSBARE GROEPEN 

17.4.1 Gebruik kinderprotocollen bij CT-onderzoek, doorlichtingsonderzoek en röntgenfoto’s bij kinderen 

DOEL INDICATOR 

Stimuleren van gebruik van kind specifieke instellingen van röntgenapparatuur. 

RICHTLIJN 

Sectie kinderradiologie 

Een belangrijk aspect van kinderradiologie is het beperken van röntgenstralen die worden gebruikt bij 
het maken van röntgenfoto’s of CT-scans. Kinderen zijn nog gevoeliger voor röntgenstralen dan 
volwassenen. Er is veel aandacht voor het werken volgens het ALARA-principe, wat betekent As Low As 
Reasonably Achievable. Geprotocolleerd werken, goede voorlichting, aandacht voor 
stralingsbescherming en technologische ontwikkelingen hebben een grote bijdrage geleverd aan de 
vermindering van stralenbelasting bij kinderen. 

RISICO’S 

Indien de protocollen voor stralingsbelasting bij kinderen niet worden gevolgd bestaat de kans dat kinderen 
onnodig veel stralingsonderzoeken (CT-onderzoek, doorlichtingsonderzoek en röntgenfoto’s) ondergaan en 
daarmee onnodig blootgesteld worden aan straling met als potentieel risico het ontwikkelen van maligne 
afwijkingen. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

In alle 79 ziekenhuizen waar kinderen worden behandeld en worden blootgesteld aan CT-onderzoek, 
doorlichtingsonderzoek en/of röntgenfoto’s worden voor alle modaliteiten kinderprotocollen gebruikt. In het 
voorgaande verslagjaar was dat bij drie ziekenhuizen nog niet op orde. Acht instellingen geven een toelichting 
op de indicator die kort gezegd een weergave is van de wijze waarop een kind verantwoord wordt blootgesteld 
aan diagnostische straling indien noodzakelijk. Deze indicator heeft in twee jaar tijd zijn volledige doel bereikt 
binnen de ziekenhuiszorg. Alle ziekenhuizen die kinderen behandelen gebruiken kinderprotocollen bij CT-
onderzoek, doorlichtingsonderzoek en röntgenfoto’s. 

RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN 

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, gaven 64 klinieken bij deze 
vraag aan kinderen te hebben behandeld. Hiervan gaven 48 klinieken aan dat zij geen CT-onderzoek bij 
kinderen uitvoerden. Van de overige zestien klinieken gaven tien klinieken aan dat zij kinderprotocollen 
gebruikten bij CT onderzoek. Twee klinieken, Stichting KNO Mid-West en Stichting KNO Het Gooi en 
Omstreken, gaven aan dat zij standaard protocollen met lage dosering gebruikten. Vier klinieken gaven als 
toelichting dat het niet van toepassing was. 

Van de 64 klinieken die kinderen behandelden gaven 51 klinieken aan dat zij geen doorlichtingsonderzoeken 
bij kinderen uitvoerden. Elf klinieken gaven aan dat zij kinderprotocollen gebruikten bij 
doorlichtingsonderzoeken bij kinderen, dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Twee klinieken gaven 
aan dat zij geen kinderprotocollen gebruikten bij doorlichtingsonderzoeken waarbij als toelichting ‘niet van 
toepassing’ werd gegeven. 

In totaal gaven van de 64 klinieken die kinderen behandelden, 20 klinieken aan dat zij geen röntgenfoto’s bij 
kinderen maakten. In totaal gebruikten 42 klinieken een kinderprotocol voor röntgenfoto’s bij kinderen. 
Kaakchirurgie Zuyd van Stichting Amalia Kliniek gaf aan dat er geen kinderinstelling op het aanwezige röntgen 
apparaat is. Kliniek Oud Zuid gaf aan (net als bij de twee voorgaande vragen) ‘niet van toepassing’, het is 
onduidelijk waarom dit niet van toepassing is; worden de betreffende onderzoeken niet uitgevoerd of worden 

https://www.radiologen.nl/secties/kinderradiologie
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deze niet bij kinderen uitgevoerd. Uit het voorgaande blijkt het belang van een correcte toelichting. Te vaak 
treft de inspectie toelichtingen aan waarin geen of onvoldoende informatie wordt gegeven, waardoor het 
onmogelijk is om de indicatoruitkomst te beoordelen. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De indicator Gebruik kinderprotocollen bij CT onderzoek, doorlichtingsonderzoek en röntgenfoto’s bij kinderen 
vervalt per 2020. 
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18 ALGEMEEN KWALITEITSBELEID 

18.1.1 Individueel functioneren medisch specialisten (IFMS) 

18.1.3 Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten 

DOEL INDICATOR 

Stimuleren van deelname aan het IFMS-systeem. 

Aanwezigheid en gebruik van een procedure voor het omgaan met disfunctionerende medisch specialisten. 

RICHTLIJN 

Visiedocument Optimaal functioneren Medisch specialisten 

Leidraad IFMS 

RISICO’S 

Wanneer medisch specialisten onvoldoende inzicht hebben in hun eigen functioneren is de kans aanwezig dat 
zij potentieel risicovol gedrag kunnen vertonen met als gevolg schade aan de patiënt. 

Patiënten moeten het vertrouwen kunnen hebben dat zij niet behandeld worden door medisch specialisten 
die zo disfunctioneren dat onverantwoorde zorg wordt verleend. Het ontkennen van disfunctioneren is 
onverantwoord. Daarom wordt gevraagd of deze procedure ook daadwerkelijk elke keer is gebruikt op het 
moment dat disfunctioneren wordt vermoed.  

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

78 ziekenhuizen voeren beleid omtrent het IFMS uit, zoals beschreven in de leidraad IFMS. De overige negen 
ziekenhuizen werken er aan of hebben toegelicht op welke aspecten het in de instelling gehanteerde systeem 
afwijkt van de eisen die in de leidraad IFMS aan een IFMS systeem worden gesteld. Er is een lichte daling van 
85% naar 81% van medisch specialisten die aan IFMS worden onderworpen. Een aantal ziekenhuizen geven de 
toelichting dat er medisch specialisten in en uit dienst gegaan zijn. Ook zijn er ziekenhuizen die aangeven dat 
de gesprekken wegens organisatorische redenen uitgesteld zijn naar 2019. LUMC (Leiden) geeft aan te werken 
met de 360 graden feedback op basis van de CanMEDS en voert deze minimaal een keer per drie jaar uit. 
Erasmus MC (Rotterdam) geeft aan dat afspraken tussen de raad van bestuur en medisch specialisten over de 
manier waarop deelgenomen wordt aan IFMS niet van toepassing is. De inspectie kan dit niet duiden 
aangezien het voor alle andere academische ziekenhuizen wel van toepassing is. Prinses Máxima Centrum 
(Utrecht) en Radboudumc (Nijmegen) geven in de toelichting aan dat IFMS voor verslagjaar 2019 is 
geïmplementeerd.  

Op Prinses Máxima Centrum na, hebben alle ziekenhuizen een regeling ingevoerd voor een mogelijk 
disfunctionerend medisch specialist. Prinses Máxima Centrum geeft aan de regeling in 2019 in te voeren. Op 
de vraag ‘Wordt deze regeling gebruikt, elke keer dat disfunctioneren van een medisch specialist wordt 
vermoed?’ geeft Radboudumc in de toelichting aan ‘Dat kan ook onderwerp zijn van gesprekken tussen 
medisch specialist en afdelingshoofd (leidinggevende)?’ De inspectie vindt het vanzelfsprekend dat er 
gesprekken plaatsvinden, dit is een onderdeel van een normale procedure. 

RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN 

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, gaven 362 klinieken aan 
dat er in de 24 maanden voorafgaande aan 31 december van het verslagjaar medisch specialisten 
werkzaamheden hebben verricht in hun kliniek. Alle klinieken gaven aan dat een IFMS-systematiek in de volle 
omvang was ingevoerd. Van deze 362 klinieken gaven er 343 aan dat zij afspraken hadden tussen de raad van 
bestuur en de medisch specialisten over de wijze waarop medisch specialisten deelnemen aan het IFMS. Van 

https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/ifms
https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/ifms
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de overige 19 klinieken gaven 13 klinieken aan dat dit niet van toepassing was. De kliniek BeLife gaf voor de 
vier locaties aan dat zij gebruik maakten van een PA constructie. Het is de inspectie niet duidelijk wat hiermee 
wordt bedoeld. Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg gaf aan dat het niet van toepassing 
was omdat de medisch specialisten deelnamen aan het IFMS in het ziekenhuis waar zij tevens werkzaam 
waren en een enkele kliniek gaf als toelichting dat zij solistisch werkten. De overige zes klinieken gaven geen 
toelichting. Zes klinieken gaven aan dat zij geen afspraken hadden tussen de raad van bestuur en de medisch 
specialisten, door vijf klinieken werd hier geen toelichting op gegeven, een kliniek gaf aan dat de medisch 
specialist zelf de raad van bestuur was. De inspectie benadrukt dat het gebruik van de IFMS-systematiek voor 
elke kliniek geldt waar medisch specialisten zorg leveren. Ongeacht of de medisch specialisten daarnaast ook 
nog in een ziekenhuis werkzaam zijn. 

Uit de data blijkt dat 554 medisch specialisten niet deelnamen aan het IFMS in de kliniek waar zij werkzaam 
zijn. Dit aantal is lager dan in 2017 (624) maar nog altijd te hoog. De inspectie zal hier tijdens 
inspectiebezoeken aandacht aan blijven geven. 

18.1.3 Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten 

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, gaven 54 klinieken aan dat 
zij geen regeling voor mogelijk disfunctionerende medisch specialisten hadden. Het is opvallend dat 27 
klinieken aangaven dat zij bovengenoemde regeling niet hadden, terwijl zij wel medisch specialisten in dienst 
hadden. Van deze 27 klinieken gaven er 12 geen toelichting. De Beekman kliniek gaf als toelichting dat de 
medisch specialisten naar behoren functioneerden. Een aantal klinieken gaf aan dat deze regeling in 2019 
opgesteld zou worden. Twee klinieken gaven als toelichting dat de regeling in het ziekenhuis waar de medisch 
specialist ook werkzaam was aanwezig was of dat de conclusie uit het IFMS rapport van het ziekenhuis waar de 
specialist werkte werd overgenomen. De inspectie benadrukt dat het bezit van deze regeling voor elke kliniek 
geldt waar medisch specialisten zorg leveren. Van de 432 klinieken die wel over de regeling beschikten gaven 
23 klinieken aan dat zij deze regeling niet hebben gebruikt. Als toelichting hierbij gaven zij aan dat in het 
verslagjaar geen sprake was geweest van mogelijk disfunctionerende specialisten. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Per verslagjaar 2020 is de indicator IFMS vervallen voor ziekenhuizen. De indicator wordt voor de particuliere 
klinieken wel uitgevraagd in 2020. 

De indicator Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten is voor verslagjaar 2020 aangepast voor 
particuliere klinieken, er is een vraag toegevoegd omtrent ontslag. Voor ziekenhuizen is deze indicator per 
verslagjaar 2020 vervallen. 
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18 ALGEMEEN KWALITEITSBELEID 

18.6.1 Veilige toepassing van infuuspompen 

DOEL INDICATOR 

Het doel is om potentieel vermijdbare schade te voorkomen door ervoor te zorgen dat iedereen die 
infuuspompen bedient in de patiëntenzorg, hiervoor bevoegd en bekwaam is. Instellingen dienen eind 2018 te 
hebben vastgesteld aan welke bevoegd- en bekwaamheidseisen met betrekking tot infuuspompen de 
zorgverleners dienen te voldoen en geregistreerd te hebben wie bevoegd en bekwaam zijn voor de toepassing 
hiervan. Ook is deze indicator bedoeld om verantwoord gebruik van medische technologie te bevorderen. 

RICHTLIJN 

Convenant Veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg. 

Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische 
apparatuur.14 

Besluit Vaststelling van nadere regels ter uitvoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.15 

Leidraad Nieuwe interventies in de klinische praktijk.16 

RISICO’S 

In de komende jaren zal steeds meer (complexe) technologie worden toegepast in de zorg. Dit maakt het 
beheersen van risico’s die samenhangen met de inzet van technologie steeds belangrijker. Om vermijdbare 
schade door toepassing van risicovolle medische hulpmiddelen terug te dringen, is het nodig dat zorgverleners 
die medische hulpmiddelen toepassen hiertoe geschoold en getraind zijn en zich bewust zijn van de risico’s. 
Een eerste stap is de borging van bevoegd- en bekwaamheden voor het gebruik van infuuspompen, die in een 
groot deel van de klinische processen worden toegepast. 

Veilig gebruik van infuuspompen is ook verbonden met andere aspecten van veilige zorg; denk aan 
voorbehouden handelingen als infuus prikken en medicatie toedienen. Maar bijvoorbeeld ook verbonden met 
een veilig werkklimaat, het veilig aanspreken van elkaar en het goed onderling samenwerken. Een belangrijk 
deel van de risico’s wordt niet zozeer door de technologie zelf veroorzaakt, maar vloeit voort uit 
onzorgvuldigheden in het gebruik of de toepassing van de techniek. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

De indicator Veilige toepassing van infuuspompen is in het verslagjaar 2018 voor het eerst uitgevraagd. Een 
positief signaal is dat er veel en volledige toelichtingen worden gegeven. De toelichtingen gaan vooral over; 
volledigheid registraties, opleidingsbeleid en aantal medewerkers, uitzonderingssituaties (stagiaires, tijdelijke 
medewerkers) en hoe om te gaan met medewerkers die niet getraind zijn. 

Het bepalen van de trainingsbehoefte wordt ervaren als lastig. Ziekenhuizen werken met verschillende typen 
infuuspompen. Voor elk type infuuspomp waar een medewerker mee werkt moet de medewerker getraind 
zijn. Veel instellingen geven hierover toelichtingen. Sommige instellingen geven het aantal gevolgde trainingen 
weer en niet het aantal medewerkers dat een training heeft gevolgd. Dit leidt soms tot merkwaardige 
uitslagen waarbij een kleine instelling (met minder medewerkers) wat aantallen betreft tussen de grootste 

                                                                 
14 Orde van Medisch Specialisten en Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (2014). Leidraad Verantwoordelijkheid medisch 
specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur’ Utrecht: OMS en NVA. 
15 Schippers, E.I. (2015). Besluit van 13 november 2015, houdende vaststelling van nadere regels ter uitvoering van de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Jaargang 2015, Nr. 447 
16 Orde van Medisch Specialisten en Zorginstituut Nederland (2014). Leidraad Nieuwe interventies in de klinische praktijk. Utrecht: KIMS 

https://www.igj.nl/zorgsectoren/medische-technologie/documenten/convenanten/2016/08/15/veilige-toepassing-van-medische-technologie-in-de-medisch-specialistische-zorg
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ziekenhuizen van Nederland staat. Dit vraagt nader verder ontwikkelen van de indicator met een duidelijke 
definiëring van met name de noemer. 

De indicator zegt iets over het uitvoeren van beleid ten aanzien van bekwaam- en bevoegdheid omtrent het 
werken met infuuspompen. Medewerkers zijn ook zelf verantwoordelijk om de trainingen die door de 
instelling worden aangeboden te volgen. Dit wordt ook in de toelichtingen vaak vermeld. De verschillende 
wijze van het aanleveren van de data zegt iets over de complexiteit van de registratie. De inspectie verwacht 
dat ziekenhuizen inzicht krijgen in hoeverre hun medewerkers bekwaam en bevoegd zijn ten aanzien van het 
werken met medische apparatuur. 

RESULTATEN PARTICULIERE KLINIEKEN 

Van de 486 particuliere klinieken die de kwaliteitsindicatoren hebben aangeleverd, gaven 225 aan dat zij 
beschikken over instellingsbreed beleid dat beschrijft welke bevoegd- en bekwaamheidseisen gelden voor 
zorgverleners die medische hulpmiddelen toepassen in zorgprocessen, en hoe de bevoegd- en bekwaamheid 
worden vastgesteld. Van de 261 klinieken die hier niet over beschikken gaven 118 klinieken aan dat zij niet 
over infuuspompen en/of medische apparatuur beschikken of dat dit niet van toepassing is voor hun kliniek. 
124 klinieken gaven geen toelichting. Het beleid waarin wordt beschreven welke bevoegd- en bekwaamheden 
gelden voor zorgverleners die medische hulpmiddelen toepassen is breder dan alleen het bedienen van 
infuuspompen. Het is nu onduidelijk of bij klinieken die aangeven dat het hebben van dit beleid niet van 
toepassing is helemaal geen medische apparatuur hebben of alleen niet over infuuspompen beschikken.  

Bij 87 van de 93 klinieken waar infuuspompen werden gebruikt bleek dat alle medewerkers met een functie 
die het bedienen van infuuspompen omvat waren getoetst en geregistreerd aan de vastgestelde eisen voor 
kennis en vaardigheden. Bij zes klinieken was dit niet het geval, dit betrof de volgende klinieken: Cosmed 
Kliniek, Stichting Sionsberg, Orthoparc, Orthoparc Rozendaal, FB Clinic en het Alexander Monro ziekenhuis.  Bij 
de Cosmed Kliniek, Orthoparc en Orthoparc Rozendaal waren twee van de drie medewerkers met een functie 
in het bedienen van infuuspompen getoetst en geregistreerd aan de vastgestelde eisen voor kennis en 
vaardigheden. Bij Stichting Sionsberg betrof dit vier van de vijf medewerkers. Bij FB Clinic was de enige 
medewerker met een functie die het bedienen van infuuspompen omvat niet getoetst en niet geregistreerd. 
Het Alexander Monro ziekenhuis had van de 42 medewerkers met een functie die het bedienen van 
infuuspompen omvat niemand getoetst en geregistreerd. Zij gaf hiervoor als toelichting ‘De uitvoering van het 
beleid inzake infuuspompen geven wij vorm per 1 januari 2019. Eerst is alle aandacht naar de voorbehouden en 
risicovolle handelingen gegaan en is daarin overall bevoegd/bekwaam gerealiseerd.’ 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

De indicator is per 2020 aangepast met het doel eenduidig data te verkrijgen. 
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20 ONVERWACHT LANGE OPNAMEDUUR EN HEROPNAMEN 

20.1 Onverwacht lange opnameduur 

DOEL INDICATOR 

Het in beeld brengen van het percentage klinisch opgenomen patiënten met een onverwacht lange 
opnameduur (OLO) en daarmee zicht krijgen op potentieel verminderde kwaliteit van zorg. 

RICHTLIJN 

Geen. 

ACHTERGROND 

Onder een OLO wordt een opnameduur verstaan die minimaal 50% langer is dan verwacht. Bij de berekening 
van de verwachte opnameduur wordt rekening gehouden met de leeftijd van de patiënt, de hoofddiagnose en 
een eventuele hoofdverrichting die de patiënt heeft ondergaan. De OLO indicator wordt jaarlijks door Dutch 
Hospital Data (DHD) aan de ziekenhuizen geleverd op basis van hun deelname aan de Landelijk Basisregistratie 
Ziekenhuiszorg (LBZ). 

RISICO’S 

Door suboptimale kwaliteit van zorg bestaat de kans op ongewenste uitkomsten met als gevolg een hoog 
percentage OLO, heropnamen en/of sterfte. Een hoog percentage OLO kan duiden op een verminderde 
patiëntveiligheid. 

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Van de ziekenhuizen waarbij Dutch Hospital Data (DHD) een OLO kon berekenen was er een gemiddeld OLO 
percentage van 14,9% (min. 1,9% - max. 23,0%). De mediaan was 14,4%.  

Amphia ziekenhuis (Breda) scoort het hoogst met 23%, vorig jaar was dit 18% en daarmee zat het ook al boven 
de P90. Het ziekenhuis geeft hierbij de volgende toelichting: ‘Het percentage OLO is hoger dan het landelijk 
gemiddelde en hoger dan de Amphia scores van afgelopen jaren. Verklaring hiervoor is grotendeels 
administratief. Omdat Amphia gestart is met Annature geboortezorg wordt ook de kraamtijd van de patiënt 
meegerekend met de opnameduur. Het is lastig om voor de Landelijke Basis Ziekenhuiszorg meting het systeem 
zo in te richten dat er geen vertekend beeld meer wordt gegeven van de OLO bij verloskunde en 
kindergeneeskunde’. Hiermee geeft het ziekenhuis aan dat het nog niet is gelukt om het systeem zodanig in te 
richten dat zij een goed beeld krijgt van de situatie in het ziekenhuis. Het ziekenhuis gaf vorig jaar namelijk ook 
al aan dat het beeld vertekend was door de meegerekende kraamtijd.  

Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (Tilburg en Waalwijk) scoort als enige andere niet academisch ziekenhuis 
met 18,5% ook boven de P90. Het ziekenhuis geeft hierop als toelichting: ‘De commissie onbedoelde schade 
gaat de resultaten van de indicator onverwacht lange opnameduur bekijken’. Het ziekenhuis laat met deze 
toelichting zien dat ze de data bekijken. De inspectie ziet in de toelichting van verslagjaar 2019 graag terug 
welke verbetermaatregelen ingezet zijn. 

Het is elk jaar opvallend dat academische ziekenhuizen hoog scoren op deze indicator. Van de acht 
ziekenhuizen die boven de P90 scoren zijn zes academische ziekenhuizen. De overige twee academische 
ziekenhuizen zitten ook in de hogere regionen. DHD heeft onderzocht of deze verschillen verkleind kunnen 
worden door aanvullende patiëntkenmerken mee te nemen in de berekening van de verwachte opnameduur. 
Dat blijkt voor de onderzochte kenmerken niet het geval. De onderzoekers nemen aan dat de verschillen 
tussen academische en algemene ziekenhuizen toe te schrijven zijn aan verschillen in werkprocessen als gevolg 
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van de onderwijs- en onderzoekstaken van academische ziekenhuizen of door financieringsverschillen 
(Ghielen, 2019)17 . 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator Onverwacht lange opnameduur zijn geen wijzigingen in de komende jaren te verwachten. 
  

                                                                 
17 Ghielen J, Cihangir S, Hekkert K, Borghans I, Kool RB. Can differences in length of stay between Dutch university hospitals and other 
hospitals be explained by patient characteristics? A cross-sectional study. BMJ Open 2019;9(2):e021851. 
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20 ONVERWACHT LANGE OPNAMEDUUR EN HEROPNAMEN 

20.2 Heropnamen 

DOEL INDICATOR 

Het in beeld brengen van de heropnamenratio en daarmee zicht krijgen op potentieel verminderde kwaliteit 
van zorg.  

RICHTLIJN 

Geen. 

ACHTERGROND 

Onder een heropname wordt verstaan een klinische opname binnen dertig dagen na de ontslagdatum van de 
indexopname van de patiënt. De indexopname is de opname vóór de heropname. De heropnamenratio van 
een ziekenhuis wordt berekend door het werkelijke aantal heropnamen af te zetten tegen het verwachte 
aantal heropnamen. Bij de berekening van het verwachte aantal heropnamen wordt rekening gehouden met 
de leeftijd van de patiënt, geslacht, sociaaleconomische status, zwaarte van de hoofddiagnose, 
nevendiagnosen, urgentie van opname, herkomst, jaar van ontslag en maand van opname. Sinds 2014 levert 
Dutch Hospital Data (DHD) aan alle ziekenhuizen de heropnamen indicator. In de afgelopen jaren is deze 
indicator doorontwikkeld tot een indicator die ziekenhuizen kunnen gebruiken om problemen met de kwaliteit 
van zorg aan het licht te brengen (Hekkert, 2019)18. Met de landelijk basisregistratie ziekenhuiszorg (LBZ) 
willen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra (NFU) met behulp van goede en vergelijkbare cijfers de ziekenhuiszorg transparant maken. 
Tevens willen zij de registratielast voor de ziekenhuizen zoveel mogelijk beperken. Van ziekenhuizen wordt 
verwacht dat zij vanaf 1 januari 2014 aan de LBZ deelnemen19.  

RISICO’S 

Door suboptimale kwaliteit van zorg bestaat de kans op ongewenste uitkomsten met als gevolg een hoog 
percentage OLO, heropnamen en/of sterfte. Een hoge heropnamenratio kan duiden op een verminderde 
patiëntveiligheid.  

RESULTATEN ZIEKENHUIZEN 

Van de 75 ziekenhuizen die gegevens hebben aangeleverd hadden 23 ziekenhuizen een heropnameratio van 
meer dan 1, 100% (101% - 113%)De volgende ziekenhuizen hadden een heropnamenratio hoger dan de P90: 
Rijnstate (Arnhem, Velp en Zevenaar) (104), Isala (Zwolle en Meppel) (105%), Maasstad ziekenhuis 
(Rotterdam) (105%), Canisius-Wilhelmina ziekenhuis (Nijmegen) (107%), Maxima Medisch Centrum (Eindhoven 
en Veldhoven) (108%), Erasmus MC (Rotterdam) (109%), UMC Utrecht (113%). Van deze zeven ziekenhuizen 
had alleen UMCU (Utrecht) vorig jaar ook een heropnameratio > P90. UMC Utrecht schrijft in de toelichting dat 
zij nader onderzoek doet naar het relatief hoge aantal heropnamen. Het Isala concern geeft de 
heropnameratio voor de beide locaties weer, Zwolle 103%, Meppel 116%. Zij geven geen toelichting op de 
relatief hoge score van de locatie Meppel.  

Ziekenhuizen die ruim boven een heropnameratio van 100% uitkomen zouden een interne analyse kunnen 
verrichten om te onderzoeken of het extra aantal heropnamen toe te schrijven is aan complicaties als gevolg 
van verminderde patiëntveiligheid. Men moet zich bij de interpretatie van de heropnameratio realiseren dat 

                                                                 
18 Hospital readmissions, just a number or a stepping stone to quality improvement?, K.D. Hekkert, proefschrift, Radboud Universiteit 
Nijmegen, oktober 2019 
19 https://www.zorgon.nl/blog/lbz-landelijke-basisregistratie-ziekenhuiszorg/ 
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de heropnameratio onder meer volgt uit het aantal verwachte heropnamen, gebaseerd op voorgaande 
verslagjaren. De mate van deviatie van de 100 over het aantal verslagjaren en trend hierin zijn bepalend. 

ONTWIKKELINGEN IN 2018-2020 

Voor de indicator Heropnamen zijn er geen wijzigingen. 
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