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Umc’s bekennen kleur in kwaliteit  
Zorgprofessionals in de lead  
 

Meer en meer ligt het initiatief voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen de umc’s bij 

de zorgprofessionals, in plaats van bij externe instanties.  Binnen de driehoek zorgprofessional, 

patient en bestuurder wordt het gesprek gevoerd over wat kwalitatief goede zorg is, en waar een 

verbeterslag mogelijk is.  Ook worden meer dan voorheen interne en externe partijen betrokken 

en resultaten gedeeld. Met deze werkwijze zijn binnen de umc’s inmiddels mooie resultaten 

geboekt. Umc-bestuurders gaan dit verder versterken. Deze notitie verwoordt hun visie op 

Sturen op Kwaliteit. 

 

Andere manier van werken  

Hoe bereikt de kwaliteit van zorg een hoger niveau? Ruim twintig jaar geleden gebeurde dat nog op 

initiatief van de zorgprofessional. Zo’n tien jaar later werd de kwaliteitsverantwoording vooral 

afgedwongen door externe instanties. Die directieve sturing op kwaliteit wierp vruchten af, maar leidde 

er ook toe dat de roep om kwaliteitsverantwoording in de loop der jaren vrijwel onbegrensd werd. Een 

nieuwe, toekomstbestendige werkwijze was nodig om de kwaliteit van zorg op een efficiënte en 

effectieve wijze te verbeteren. Een werkwijze waarin de zorgprofessional, de patiënt en de bestuurder 

het gesprek voeren over wat kwalitatief goede zorg is en waar een verbeterslag te maken is. Binnen 

umc’s zijn met deze nieuwe werkwijze inmiddels mooie resultaten geboekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gezamenlijke effort 

De acht umc’s, samenwerkend in het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, zien met plezier dat deze 

werkwijze in elk van de huizen opbloeit. Ze helpt zorgprofessionals om verbeterkansen te verzilveren. 

Zorgprofessionals spreken met patiënten over hun opvattingen over kwaliteit en verbeterkansen. De 

bestuurders stimuleren en faciliteren hen daarin en brengen uiteraard hun waarnemingen op het gebied 

van kwaliteit en kwaliteitsverbetering in. Dat klinkt misschien als een vrijblijvende uitwisseling, maar dat 

is het geenszins. Het is een gezamenlijke effort, waarin iedereen zijn taak heeft. De lead ligt weliswaar 

bij de zorgprofessional, maar iedereen spant zich voor hetzelfde doel in; van bestuurder tot intensivist, 

van receptionist tot verpleegkundige. En op allerlei vlakken worden anderen betrokken, zoals collega-

umc’s en regionale partners. Zo wordt de zorg patiëntgerichter.  

 

Zo kan de zorg aan samenhang en afstemming winnen en de patiëntgerichtheid worden verbeterd. Dit 

gebeurt bij uitstek in de proeftuinen waardegedreven zorg, waarin het verbeteren centraal staat van 

uitkomsten die patiënten relevant vinden.  

 

‘Hoe vinden jullie dat het gesteld is met de kwaliteit van de zorg?’ 

Het team Intensive Care van het Radboudumc werkt hard aan de kwaliteit van zorg. 

Op de afdeling worden maar liefst 122 kwaliteitsindicatoren verzameld. Toen de 

bestuurders aan de zorgprofessionals vroegen waar ze het écht met hen over wilden 

hebben op het gebied van kwaliteit, wat ze voor hun patiënten écht belangrijk vonden, 

was dat de aanzet tot een grote omslag. En die is, in samenwerking met het LUMC en 

in nauw contact met bestuurders, collega’s en patiënten, gerealiseerd. Uit de set van 

122 indicatoren werden 10 indicatoren geselecteerd waarmee bestuurders met 

zorgprofessionals in gesprek kunnen over kwaliteit. Het gesprek is terug naar de 

essentie: ‘hoe vinden jullie dat het gesteld is met de kwaliteit van de zorg?’ 
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Master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 

Sinds enige jaren organiseert het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg – waarin de acht umc’s hun 

krachten bundelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren - een master Kwaliteit en Veiligheid in de 

Patiëntenzorg. Daarbinnen leiden de umc’s samen een interdisciplinaire doelgroep van 

zorgprofessionals op. Deze master is helemaal in lijn met de nieuwe werkwijze rondom kwaliteit, zoals 

hier beschreven. Zo werken de umc’s samen aan kwaliteit van zorg, ook in de toekomst.  

 

Verantwoording door de umc’s 

We stimuleren, motiveren en inspireren de zorgprofessionals. Maar we bewaken natuurlijk ook de 

uitkomsten. Dat doen we zowel kwantitatief als kwalitatief. Samen met stakeholders zoeken wij naar 

methodes van verantwoording die hierbij passen. De teams van zorgprofessionals kunnen nu al 

gebruikmaken van informatie om te leren, te verbeteren en te verantwoorden. Uitgangspunt daarbij is 

dat altijd bekeken wordt of de verzamelde informatie wel bruikbaar is en of er conclusies uit getrokken 

kunnen worden die daadwerkelijk leiden tot verbetering van de kwaliteit van de zorg. Wij gaan dit nog 

meer faciliteren, samen met internationale partners, via trainingen in een effectief gebruik van die 

systemen. Hierin werken wij ook graag samen met regionale partners. Zij worden daartoe van harte 

uitgenodigd.  

 

Maar het gaat ons niet alleen om indicatorsets en resultaten. We sturen vooral op vorderingen binnen 

de zorgteams en afdelingen als het gaat om kwaliteit. We richten ons ook op   verantwoordelijken in de 

umc’s, waarbij wij er vooral op letten of ze gevoelig zijn voor verbeterkansen en effectief zijn in het 

verzilveren ervan. Dit type informatie is meestal kwalitatief, soms meer merkbaar dan meetbaar, maar 

steeds van essentieel belang voor de verantwoording die wij willen afleggen. We zullen de komende 

tijd daarbij passende verantwoordingsvormen zoeken, die dichter bij de patiënt staan. 

 

“De zorgteams zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg en de uitkomsten ervan én voor het leren 

en verbeteren hierin, op basis van data waaruit blijkt waar verbetermogelijkheden liggen.” 

 

Onze agenda voor de komende jaren  

De kwaliteit van zorg in de umc’s verbetert continu, maar met de nieuwe werkwijze gaan we extra 

versnellen. Daarom is onze agenda voor de komende jaren ambitieus. Hieronder een aantal acties, 

waarmee we het leren en verbeteren door zorgprofessionals extra stimuleren. We werken er in 

consortium-verband nu al aan.  

 We versterken de uitwisseling tussen zorgprofessionals binnen het NFU-consortium Kwaliteit van 

Zorg en tussen het consortium en internationale partners (in Zweden, Denemarken, de VS en 

België).  

 Vanaf het najaar van 2018 stellen we belangrijke elementen van de NFU-master laagdrempelig 

beschikbaar voor alle zorgprofessionals en versterken deze met best practices van buitenlandse 

partners. In de NFU-master integreren we vaardigheden en werkwijzen om patiëntuitkomsten in het 

consult te gebruiken voor gezamenlijke besluitvorming. 

 Wij streven naar een dataplatform dat informatie uit verschillende systemen zoals het EPD haalt en 

antwoord geeft op relevante vragen. Dat is de langere termijn, maar de contouren zijn al zichtbaar. 

Voor de korte termijn: binnenkort wordt het mogelijk om best practices te delen. Elk team dat zich 

daarvoor aanmeldt krijgt vanaf het voorjaar van 2019 dagelijks actuele proces-gegevens 

teruggekoppeld, bruikbaar voor verbetering van de kwaliteit.  

 Door de combinatie van benutten van best practices, verbeteren en sturen tot standaard te 

verheffen brengen we de kwaliteit van zorg op een hoger plan. We maken dit compleet door de 

impact ervan op elk van deze gebieden wetenschappelijk te evalueren. Dat we ons op enig moment 

https://www.nfukwaliteit.nl/programmas/onderwijs-in-kwaliteit/nfu-master-kwaliteit-en-veiligheid-in-de-patientenzorg/
https://www.nfukwaliteit.nl/programmas/onderwijs-in-kwaliteit/nfu-master-kwaliteit-en-veiligheid-in-de-patientenzorg/
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kunnen verantwoorden op een wijze die voor iedereen inzichtelijk is, dat is onze droom. We zullen 

daar onder wetenschappelijke begeleiding nieuwe vormen en instrumenten voor ontwikkelen. 

 

De umc’s nodigen partners en stakeholders uit op deze agenda samen te werken. Verder zijn we met 

het ministerie van VWS in overleg over aansluiting bij de toekomstbeelden en voornemens van de 

minister. 

 

Resultaten binnen umc’s  

Binnen de umc’s werden  al mooie resultaten geboekt, zoals: 

 Binnen een dag informatie over de zorg beschikbaar, zodat kortcyclisch verbeteren binnen de 

moeder- en kindzorg mogelijk wordt. Een resultaat van samenwerking tussen het Verloskundig 

Samenwerkingsverband van UMC Utrecht en partners.  

 Sturing op ongewenste uitkomsten, zoals complicaties en heropnamen: de afdelingen Chirurgie van 

kartrekkers AMC en LUMC boekten goede resultaten door onderlinge vergelijking. Het UMCU 

verbetert de zorg in andere specialismen door te leren van complicaties en heropnamen. Zo ook 

andere umc’s. 

 Verbeterde sturing en verantwoording vanuit de multidisciplinaire teams in de Hoofd- en Hals 

Oncologie, via een beknopte kernset die gebaseerd is op zorgvuldige ketenregistratie in umc’s en 

algemene ziekenhuizen.  

 Optimale sturing en verbetering in de psychiatrie binnen het UMCG, door het gebruik van Routine 

Outcome Monitoring (ROM’s), een methodiek waarbij regelmatig metingen gedaan worden hoe het 

met de patiënten gaat. Doel: evalueren en zo nodig bijsturen van de behandeling. 

 Patiëntgerichte toepassing van kwaliteitsindicatoren in de verpleegkunde. Alleen meten wat 

relevant is en op basis waarvan bepaald kan worden hoe een patiënt optimaal te helpen, 

bijvoorbeeld bij pijn of ondervoeding, zoals opgepakt in MUMC en UMCU.  

 Complexere zorg veiliger maken: de Commissie Onderzoek Overleden Patiënten van het MUMC 

startte met dossier-analyse om via collegiale toetsing vast te stellen of ongewenste uitkomsten 

potentieel vermijdbaar waren. Deze aanpak verspreidt zich in bredere kring, ook buiten umc’s. 

 Optimalisering in het Erasmus MC van de behandeling van borstkanker. Met duidelijke voorlichting 

van de behandelmogelijkheden en hetgeen daarvan verwacht mag worden. En een bespreking over 

wat het beste bij de patiënt past. 

 Versterking van de multidisciplinaire behandeling van schisispatiënten in het VUmc. 
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