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1 Inleiding 
 
“Kwaliteit van zorg inzichtelijk maken, borgen en verbeteren. Dat is het gezamenlijk streven 
van de acht universitaire medische centra. Daarmee nemen zij verantwoordelijkheid voor én 
geven zij richting aan kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg. Om dit te bereiken wordt in 
en door ziekenhuizen veel kwaliteitsinformatie verzameld, maar het gebruik hiervan is niet 
eenduidig. Een kritische blik op de huidige kwaliteitsinformatie en een ziekenhuisbrede 
inbedding van kwaliteitsverbetering maakt sturen op kwaliteit mogelijk. 
Voor een Raad van Bestuur is het van belang te beschikken over betrouwbare en valide 
kwaliteitsinformatie. Veel kwaliteitsinformatie wordt in en door ziekenhuizen verzameld, maar 
de betekenis ervan is niet eenduidig. Dit belemmert het vanuit instellingsperspectief sturen op 
continue kwaliteitsverbetering en daarmee op de kwaliteit van de patiëntenzorg.” 
 
Doel van het NFU programma Sturen op Kwaliteit is de leden van de Raad van Bestuur van de 
ziekenhuizen, waaronder de acht universitaire medische centra (umc’s) op handzame wijze 
voorzien van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg op instellingsniveau. Welke 
informatie nodig is, waaruit deze te ontlenen, en hoe deze te gebruiken, zijn vragen waar de 
umc's zich in het programma Sturen op Kwaliteit op richten. Dit programma wordt uitgevoerd 
onder leiding van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Het programma wordt gefinancierd 
door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de 
gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw (Projectplan Programma 
Sturen op Kwaliteit). Als onderdeel van het programma Sturen op Kwaliteit werd onderzoek 
verricht naar het effectief meten en efficiënt gebruik van twee ziekenhuisbrede 
verpleegsensitieve indicatoren; pijn en ondervoeding.  
 
In het meerjarenplan van het NFU-kwaliteitsconsortium wordt gestreefd naar een verandering 
van de huidige wijze van verantwoorden. Patiëntuitkomsten en –ervaringen  worden  niet 
meer alleen gemeten voor externe verantwoording, maar worden primair gemeten om te 
leren en te verbeteren.  
Het huidige onderzoeksrapport beschrijft de totstandkoming van niet alleen een bestuurlijk 
dashboard, dat tot doel heeft sturen op kwaliteit mogelijk te maken, maar ook een 
verpleegkundig dashboard. Het verpleegkundig dashboard geeft verpleegkundigen inzicht in 
de door hun afdeling geleverde kwaliteit van verpleegkundige zorg en moedigt op die manier 
verbetering op de werkvloer aan.  
 
De projectgroep bedankt de verschillende zorgprofessionals die hebben deelgenomen in het 
project. In het bijzonder danken wij aMice, die ons heeft geholpen bij de technische 
ondersteuning van het dashboard. Het kosteloos investeren van hun tijd en het delen van de 
expertise, die zij op het gebied van indicatoren en bijbehorende dashboards hebben, is van 
grote meerwaarde geweest voor het project.  
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2 Projectteam 
 
• Nadiyah de la Rambelje - Stafadviseur Kwaliteit en Veiligheid, MUMC+ 
• Dr. José Maessen - ZonMw implementation-fellow, MUMC+ 
• Prof. dr. Wolfgang Buhre - Hoogleraar afdelingshoofd afd. Anesthesiologie, C+, directeur 

bestuurder RVE Operatieve Geneeskunde 
• Dr. Maurice Theunissen - Epidemioloog afd. Anesthesiologie en Pijnbestrijding, MUMC+ 
• Joëlle Theunissen - Hoofdverpleegkundige recovery, ambassadeur stuurgroep pijn, 

MUMC+ 
• Dr. Jacqueline van Dijk - Verpleegkundig beleidsmedewerker pijn / 

verplegingswetenschapper UMC Utrecht 
• Dr. ir. Nel Rijven - Nutritional Scientist, MUMC+ 
• Phil Geerlings - Hoofd diëtetiek, MUMC+ 
• Marleen de Bruin - Hoofd diëtetiek UMC Utrecht  
• Anke Pols - Verpleegkundig specialist i.o. acute pijn, MUMC+ 
• Cliëntenraad MUMC+ betrokkenheid op aanvraag 
 
 
 

Geraadpleegde Experts  
 

• Rob Roggeveen - Hoofdverpleegkundige Neurologie, MUMC+ 
• Dr. ir. Hinke Kruizenga - hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Voeding& 

Diëtetiek, projectleider Stuurgroep ondervoeding, diëtist-onderzoeker in het VUmc. 
• Jischmaël van der Horst - Verpleegkundig specialist i.o. voedingsverpleegkundige, MUMC+ 
• Fanny Pelzer - Verpleegkundig specialist, MUMC+ 
• Guido Penders - Stafadviseur Kwaliteit en Veiligheid, MUMC+ 
• Philip Neijenhuis - Stafadviseur datamanagement, MUMC +  / aMice 
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3 Aanleiding 
 
In het overheidsbeleid is de laatste jaren steeds meer nadruk komen te liggen op het zichtbaar 
en meetbaar maken van de kwaliteit van de gezondheidszorg met behulp van prestatie-
indicatoren. Het doel van het overheidsbeleid is tweeledig: het organiseren van een 
transparante vorm van publieke verantwoording en het stimuleren van zorgorganisaties en -
professionals om werk te maken van kwaliteitsverbetering. Deze verschillende doelen hebben 
ieder vaak hun eigen, zogenaamde interne of externe, indicatoren nodig. Tussen interne en 
externe indicatoren bestaan belangrijke verschillen. Interne indicatoren moeten gedetailleerd 
zijn en specifiek inzicht geven in het zorgproces. Externe indicatoren moeten een globaal 
inzicht geven in processen en uitkomsten, uitputtend gevalideerd zijn en relevante verschillen 
in de context inzichtelijk maken. De vele indicatoren die op verzoek van verschillende partijen 
(extern en intern) worden verzameld bieden de Raad van Bestuur te weinig houvast om te 
kunnen sturen op continue kwaliteitsverbetering. Het gebruik van de beschikbare 
kwaliteitsinformatie wordt sterk belemmerd door de grote hoeveelheid. Het is moeilijk om op 
basis van zoveel informatie overzicht te krijgen en signalen te herkennen om te gebruiken voor 
gesprekken over kwaliteit van zorg. Hierdoor wordt een belangrijke kans om kwaliteit van zorg 
continu te verbeteren gemist. 
 

3.1 Projectdoelstelling 
In dit project ligt de focus op de prestatie-indicatoren pijn en ondervoeding. Er is onderzocht 
op welke wijze ziekenhuizen vorm en inhoud geven aan de externe prestatie-indicatoren en of  
het mogelijk is om met de ontwikkelde basisset prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen 
tegelijkertijd de doelen van externe verantwoording en interne kwaliteitsverbetering te 
realiseren. Specifiek is onderzocht of, en op welke wijze, de verpleegsensitieve prestatie-
indicatoren pijn en ondervoeding geïnternaliseerd kunnen worden. 
Het doel van het huidige project is om binnen 1 jaar een voorstel voor een dashboard te 
formuleren waarmee intern en extern gestuurd kan worden op kwaliteit van verpleegkundige 
zorg bij pijn en ondervoeding.  
 

3.2 Projectaanpak 
Het project is gestart met een algemene oriëntatie op prestatie-indicatoren. Daarna heeft er 
een gerichte literatuurstudie plaatsgevonden. Deze literatuurstudie is verricht om een 
theoretisch kader aan het project te geven en eisen van het dashboard te definiëren. In het 
project zijn diverse interviews gehouden om dieper op het internaliseringsproces in te gaan. 
Deze interviews hebben plaatsgevonden met diverse betrokkenen, zoals verpleegkundigen, 
medisch specialisten, kwaliteitsmedewerkers en managers van de umc’s. Er is verder gebruik 
gemaakt van de reeds opgedane kennis vanuit de V&VN en de landelijke stuurgroep 
ondervoeding. Het doel van de interviews was het verzamelen van kennis, meningen, 
ervaringen en knelpunten om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de verschillende 
werkwijzen binnen de umc’s. Vervolgens is door de projectgroep bepaald uit welke variabelen 
het dashboard dient te bestaan. Het uiteindelijke resultaat is ter beoordeling voorgelegd onder 
andere aan de verpleegkundige adviesraad, afdelingshoofden, verpleegkundigen, 
kwaliteitsmedewerkers en managers binnen het Maastricht UMC+ en het UMC Utrecht. 
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4 Literatuurstudie 

4.1 Verantwoording Kwaliteit van Zorg  
De belangstelling voor kwaliteit is de laatste jaren sterk toegenomen in de gezondheidszorg. 
Om zinvol te kunnen spreken over kwaliteit en kwaliteitszorg is een zekere consensus over een 
definitie van kwaliteit essentieel. Dit bevordert de communicatie en de coördinatie van het 
handelen (Harteloh & Casparie 2001). Kwaliteit is een abstract begrip en het is 
multidimensionaal. Het wordt op verschillende wijzen ingevuld en geïnterpreteerd. Het is niet 
mogelijk om één definitie aan te wijzen als dé definitie van kwaliteit. Het oordeel over de 
kwaliteit van de zorg in een bepaalde situatie is namelijk afhankelijk van de omstandigheden 
en de betrokkenen (Harteloh & Casparie 2001). Ook Wollersheim et al. (2006) geven aan dat 
wat onder goede zorg wordt verstaan een zaak van context en perspectief is. Het is zodoende 
een voortdurend debat tussen bij de zorg betrokken partijen. Voor patiënten wordt kwaliteit 
mede bepaald door de manier waarop zij worden bejegend. Voor zorgverleners zijn 
professionaliteit en effectiviteit belangrijke factoren om een uitspraak te doen over de 
kwaliteit van de zorgverlening. Zorgverzekeraars vinden doelmatigheid een belangrijk aspect 
van kwaliteit. Een voor dit project passende definitie van kwaliteit is die van Harteloh en 
Casparie (2001): 
 
Er is sprake van kwaliteit, indien er een optimale verhouding bestaat van het gerealiseerde 
(‘uitkomsten’) ten opzichte van verwachtingen met betrekking tot een bepaald aspect van de 
(gezondheids)zorg. 
 
In de Grondwet is bepaald dat de Nederlandse overheid maatregelen treft ter bevordering van 
de volksgezondheid (GW Art. 22:1). Dit houdt in dat de overheid de plicht heeft zorg te dragen 
voor zowel de feitelijke en financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg als voor de 
kwaliteit van de gezondheidszorg (Hermans & Buijsen 2006). In de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz) is vastgelegd dat zorginstellingen primair verantwoordelijk zijn voor 
het leveren van kwalitatief goede zorg. De overheid blijft eindverantwoordelijk, maar op 
afstand. Hiertoe beschikt de overheid over een inspectie, als overheidsdienst, die controleert 
of de wetgeving wordt nageleefd, of dat de gestelde normen worden gehaald. 
 

4.2 Prestatie-indicatoren 
De Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) is belast met het toezicht op de volksgezondheid. 
Om effectief toezicht te kunnen houden op de kwaliteit van de zorg, heeft de IGZ in 2004 het 
gefaseerd toezicht ingevoerd. In drie fasen probeert de IGZ op basis van risicodetectie te 
achterhalen waar de kans op schade voor de patiënt het grootst is. De eerste fase is de 
informatiefase. Bij zorginstellingen en individuele beroepsbeoefenaren worden gegevens 
verzameld op basis waarvan de IGZ een risico-inschatting maakt. Indien daartoe aanleiding is, 
doet de IGZ in de tweede fase nader onderzoek (inspectiefase). In de derde fase 
(interventiefase) neemt de IGZ zo nodig maatregelen als er sprake is van onder prestatie (IGZ 
2008). De IGZ is de bewaker van de kwaliteit van zorg. Dit bewaken van de kwaliteit van zorg  
is echter niet mogelijk zonder het gebruik van (klinische) indicatoren (Mainz 2003). Prestatie-
indicatoren worden gezien als een manier om te kunnen beoordelen of de uitkomsten van de 
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zorg aan de verwachtingen voldoen. Om in de eerste fase inzicht te krijgen in de kwaliteit van 
de zorg heeft de IGZ prestatie-indicatoren ontwikkeld voor allerlei sectoren in de 
gezondheidszorg. Voor ziekenhuizen is hiervoor de basisset prestatie-indicatoren ziekenhuizen 
ontwikkeld. Deze basisset komt (jaarlijks) tot stand in samenwerking tussen de IGZ, de 
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Vereniging van 
ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten (OMS), waarbij elke partij een eigen 
verantwoordelijkheid heeft. Voor de IGZ maken de prestatie-indicatoren deel uit van het 
gefaseerd toezicht. De brancheorganisaties hechten er belang aan dat de prestatie-indicatoren 
geschikt zijn voor interne sturing en voor het afleggen van maatschappelijke verantwoording 
door de ziekenhuizen. Naast het afleggen van externe verantwoording is dus ook het 
stimuleren van interne kwaliteitsverbetering een doel (IGZ 2008). 
Ook in de literatuur worden meerdere functies van prestatie-indicatoren en prestatiemeting 
beschreven. De belangrijkste functies zijn verbetering en verantwoording van prestaties (Berg 
& Schellekens 2002; Groenewoud & Huijsman 2003). Dit leidt tot het onderscheid van 
indicatoren voor intern- of extern gebruik. Er zijn belangrijke verschillen tussen beide typen 
indicatoren (zie tabel 1). 
 

 Interne indicatoren: 4.2.1
Het verbeteren van prestaties is een interne functie. Interne indicatoren kunnen door 
zorgaanbieders worden gebruikt om zorgprocessen te sturen en te verbeteren. Deze 
indicatoren kunnen zorgprofessionals en leidinggevenden inzicht geven in de resultaten van de 
zorgprocessen; zij moeten knelpunten signaleren, zodat deze geanalyseerd en verbeterd 
kunnen worden (Berg & Schellekens 2002; Berg et al 2005). Voor een interne indicator is 
uitputtende validering niet nodig. Het gaat namelijk om voor- en nametingen in de eigen 
situatie waar veel variabelen hetzelfde blijven (Berg & Schellekens 2002). Benodigde nuance of 
toelichting kan door de professionals zelf worden geïnterpreteerd, omdat voor hen de context 
van de gegevens bekend is. 
 

 Externe indicatoren: 4.2.2
Naast een interne functie kunnen indicatoren ook een externe functie vervullen, te weten voor 
externe verantwoording en transparantie (Groenewoud & Huijsman 2003; Schellekens et al. 
2003). Externe indicatoren worden gebruikt om derden inzicht te geven in de kwaliteit die een 
zorgaanbieder levert en deze te beoordelen. Daarnaast bieden externe indicatoren de 
mogelijkheid om zorgaanbieders onderling te vergelijken. Voor een onderlinge vergelijking op 
hoofdpunten is een globaal inzicht in processen nodig. Om tot een eerlijke en reële vergelijking 
te kunnen komen is bij externe indicatoren uitputtende validering cruciaal: correctie voor alle 
mogelijke relevante verschillen in zorgcontext is noodzakelijk. Dit vereist een nauwgezette 
dataverzameling. Het creëren van transparantie in de prestaties van het zorgaanbod, past in 
de ontwikkeling van het gezondheidszorgstelsel naar een meer vraaggericht systeem met 
marktwerking, waarbij informatieachterstand bij zorggebruikers moet worden weggenomen 
(Groenewoud & Huijsman 2003). Schellekens et al. (2003) geven aan dat publieke prestatie-
indicatoren een vierledig doel hebben. Ten eerste geven ze patiënten vertrouwen in de 
gezondheidszorg en ten tweede kunnen patiënten zo kiezen voor de beste zorgaanbieder. Ten 
derde is het een manier om verantwoording af te leggen. Tenslotte is het publiceren van 
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prestaties een stimulans voor zorgaanbieders om de zorg te verbeteren: een methode waarbij 
een noodzaak tot organisatieverandering ontstaat. 

Tabel 1 Verschillen tussen interne en externe indicatoren (Berg & Schellekens 2003) 

Er wordt verondersteld dat prestatie-indicatoren een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 
kwaliteit van zorg. Prestatie-indicatoren kunnen professionals inzicht geven in de resultaten 
van hun werkprocessen: helpen problemen op te sporen en het werkproces te herontwerpen. 
Ook kunnen prestatie-indicatoren consumenten en financiers ondersteunen om een informed 
judgement te maken over zorgaanbieders en stimuleert het publiceren van prestatie-
informatie verder het kwaliteitsverbeteringsproces. 
 

4.3 Basisset prestatie-indicatoren ziekenhuizen 
De IGZ prestatie indicatoren richten zich op zaken die in een risicoanalyse de grootste 
bedreiging vormen voor de patiëntveiligheid, de effectiviteit en de patiëntgerichtheid van de 
zorg (IGZ 2006). In 2003 zijn voor de eerste keer de prestaties van de ziekenhuizen gemeten 
met behulp van de basisset prestatie-indicatoren ziekenhuizen. Sindsdien zijn ziekenhuizen 
jaarlijks verplicht het publiek te informeren over hun prestaties aan de hand van deze  
prestatie-indicatoren. 
 
Eén van de uitgangspunten, zoals eerder benoemd, van de basisfilosofie achter de basisset 
prestatie-indicatoren is dat externe prestatie-indicatoren intern leiden tot verbetering van de 
kwaliteit van zorg. Uit onderzoek is gebleken dat prestatie-indicatoren niet automatisch tot 
kwaliteitsverbetering leiden. Prestatie-indicatoren doen hun ‘werk’ niet uit zichzelf, maar er is 
‘werk’ nodig om ze te activeren. Dit proces wordt aangeduid met de term internaliseren. 
Onder internaliseren verstaan we: van expliciete kennis naar impliciete kennis; leren door te 
doen, bijvoorbeeld de routines van verpleegkundigen en medici. 
 
Uit de basisfilosofie blijkt dat de basisset prestatie-indicatoren ziekenhuizen voor meerdere 
doelen is ontwikkeld. Enerzijds voor externe verantwoording: het transparant maken van het 
functioneren van het ziekenhuis voor zowel IGZ, zorgverzekeraars, als publiek. Anderzijds is het 
doel het stimuleren van interne kwaliteitsverbetering. Deze doelen zijn dus zowel extern, als 
intern gericht. Het CBO (2008) onderschrijft het onderscheid tussen interne en externe 

Verschillen tussen interne en externe indicatoren 
Interne indicatoren Externe indicatoren 
• Gericht op zelfsturing en verbetering 
• Relevant voor professionals en 

leidinggevenden binnen zorgorganisatie 
• Specifiek, gedetailleerd 
• Geen uitputtende validering nodig 
• Registratie aan de bron eenvoudig 
• Irrelevant/onbruikbaar voor publiek 
• Om te leren (niet controleren!) 
• Snel, ‘leuk’, leerzaam 
• Paradigma kwaliteit: goed-beter 

• Gericht op minimumkwaliteit en vergelijk 
• Relevant voor overheid, inspectie, 

zorgverzekeraars, patiëntenorganisatie 
• Aspecifiek, globaal 
• Uitputtende validering noodzakelijk 
• Registratie vereist aparte infrastructuur 
• Publiek van aard 
• Om te controleren en te vergelijken 
• Moeilijk, langdurig, potentieel bedreigend 
• Paradigma kwaliteit: goed-slecht 
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indicatoren, en geeft aan dat het mogelijk is dat een externe indicator door een externe prikkel 
toch kan leiden tot een interne verbetering. Dit kan door het vergelijken van externe prestatie-
indicatoren bij benchmarking, waarbij een instelling zichzelf kan vergelijken met een andere 
instelling of met zichzelf in een andere periode. Hoe de organisatie ervoor staat ten opzichte 
van anderen zou een stimulans zijn voor interne verbeteringen (CBO 2008). 

4.4 Benchmark 
De zorgsector is de laatste jaren aan veel veranderingen onderhevig, zowel aan de kant van de 
zorgvragers en de zorgaanbieders, als aan de kant van de institutionele omgeving (Prince 
2005). Consumenten worden steeds mondiger en zouden graag zien dat het zorgaanbod beter 
aansluit bij hun vraag. De toenemende vergrijzing zorgt zelfs voor een vergroting van de 
marktvraag. De komst van het nieuwe verzekeringsstelsel en het nieuwe financieringssysteem 
hebben veranderingen teweeggebracht in de institutionele omgeving en meer nadruk gelegd 
op het verhogen van efficiëntie en productiviteit. Dit zorgt voor veranderingen in de 
aanbodkant van de zorg. Deze veranderingen vragen om meer ondernemend gedrag in de zorg 
(Prince 2005). Zorginstellingen moeten doelmatig, innovatief en vraaggericht gaan werken en 
steeds meer een competitieve houding aannemen (Van der Grinten 2004). Ze dienen een 
strategie te kiezen over hoe zij zich willen profileren en positioneren in de markt. Door deze 
strategische zorgmarketing kan de positie van de zorginstelling in de markt verbeteren. 
Veel zorginstellingen gebruiken tegenwoordig het instrument benchmarking om hun 
strategische positie in de zorgmarkt te versterken. Waalewijn & Kamp definiëren 
benchmarking als volgt: 
 
Benchmarking is de techniek waarbij systematisch en grondig de prestaties en achterliggende 
operationele en management vaardigheden van organisaties met een toonaangevende 
prestatie op een bepaald gebied onderzocht worden. Deze techniek heeft tot doel de eigen 
prestaties en werkmethoden te spiegelen aan de beste en nieuwe ideeën en inzichten te 
vertalen naar de eigen organisatie om te komen tot een drastische verbetering van de 
prestatie. (1994, in Waalewijn e.a. 1996) 
 
Uit bovenstaande definitie blijkt dat benchmarking kan fungeren als katalysator voor het 
leerproces binnen een organisatie. Benchmarking is namelijk een continu en systematisch leer- 
en verbeteringsproces; het kan een instrument zijn om onder het personeel verandering(en) 
aan te moedigen (Waalewijn e.a 1996). De organisatie krijgt meer duidelijkheid over zijn 
externe omgeving en over de plaats die zij daar zelf inneemt. Door het referentiepunt buiten 
de organisatie en/of branche te plaatsen, kunnen potentiële doorbraken worden 
geïdentificeerd, die anders mogelijk niet ontdekt zouden worden (Waalewijn e.a. 1996). Door 
te kijken naar de benchmarking-partners worden nieuwe ideeën opgedaan, wat kan zorgen 
voor het bijstellen van de doelstellingen en de streefwaarden van een organisatie. 
 
Zorginstellingen zijn voornamelijk gericht op het verbeteren van de efficiëntie en de 
effectiviteit van zorgprocessen. Bij benchmarking van zorginstellingen wordt vooral vergeleken 
op basis van prestaties, de output. Zorginstellingen vergelijken zich met andere instellingen 
binnen de eigen sector. Sommige instellingen combineren dit met een interne benchmark. 
Hiermee wordt bedoeld dat verschillende afdelingen ook met elkaar vergeleken worden. In de 
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zorgsector worden zowel benchmarks uitgevoerd op concernniveau als voor organisatorische 
eenheden, bijvoorbeeld een dienst of product. Er wordt vergeleken met best-practices-
instellingen en niet met gehanteerde normen.. 
 
Met een dergelijke benchmark kunnen de verschillende prestatie-indicatoren in de 
ziekenhuissector vergeleken worden, en kunnen verschillen tussen ziekenhuizen zichtbaar 
gemaakt worden. Ook is het mogelijk om `best-practice' ziekenhuizen te identificeren. Deze 
informatie kan worden gebruikt door het veld om verbetermogelijkheden voor de 
bedrijfsvoering uit af te leiden.  
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5 Dashboards 
 
Het huidige project focust op de ‘Nursing sensitive indicators’, oftewel verpleegsensitieve 
indicatoren, pijn en ondervoeding. Deze zijn onderdeel van de basisset prestatie-indicatoren 
ziekenhuizen. 
 
De overheid, belangenorganisaties en beroepsverenigingen stellen steeds meer eisen aan de 
kwaliteit van de zorgverlening, waar ook patiëntveiligheid een belangrijk onderdeel van is. 
Decubitus, ondervoeding, pijnregistratie, delier zijn onderdeel van de set kwaliteitsindicatoren 
verpleegkunde opgesteld door de IGZ. Daarnaast zijn alle genoemde indicatoren opgenomen 
binnen verschillende VMS-thema´s. Om het beleid met betrekking tot de verpleegproblemen 
te sturen en optimaliseren en de kwaliteit van de interventies te verhogen, is het van belang 
om de adequaatheid van registratie-,  en evaluatie te verbeteren. Voor het garanderen en 
continu verbeteren van kwaliteit van zorg zijn kwaliteitsmetingen een vereiste. Voor 
kwaliteitsverbeteringen en het tegengaan van verspilling van energie, enthousiasme en 
(financiële) middelen is het noodzakelijk dat de verkregen informatie ook daadwerkelijk wordt 
gebruikt door zorgverleners, managers en bestuurders. Het gebruik van de beschikbare 
kwaliteitsinformatie wordt echter sterk belemmerd door de verschillende wijzen van 
gegevensverzameling, de interpretatieverschillen bij het registreren en interpreteren van 
indicatoren. Bovendien is de verzamelde informatie niet voor alle betrokkenen even 
toegankelijk. 
 
De indicatoren pijn en ondervoeding zijn landelijk ingevoerd en worden geclassificeerd als 
ziekenhuisbrede prestatie-indicatoren: geldend binnen alle afdelingen van het ziekenhuis. Er 
bestaan meerdere richtlijnen naast elkaar voor deze indicatoren (IGZ, VMS, 
beroepsverenigingen). Hoewel deze richtlijnen veel op elkaar lijken, zijn er ook verschillen in 
inhoud en werkwijze. De externe vraag naar kwaliteitsinformatie sluit onvoldoende aan bij het 
intern gebruik. De indicatoren staan ter discussie door een diversiteit in definities, richtlijnen 
en interpretaties. Dit resulteert in registratielast. 
 
De indicatoren pijn en ondervoeding leveren op dit moment geen adequate stuurinformatie 
op. Er bestaat veel variatie, zowel binnen, als tussen umc’s in de wijze, de mate en de 
adequaatheid van registratie. De zorgprofessionals ervaren praktische problemen bij de 
implementatie van én het gebruik voor interne kwaliteitsverbetering, doordat er een gebrek is 
aan specifieke afbakening van (deel-)definities van de onderliggende deelelementen en de 
daaruit volgende mate van interpretatievrijheid. Een indicator is opgebouwd uit verschillende 
concepten, oftewel variabelen. Dit zijn stukjes informatie die samen de indicatorteller en -
noemer vormen. Iedere variabele moet eenduidig geformuleerd worden. Benchmarken is op 
dit moment niet mogelijk, doordat er geen zuivere uitvraag van de indicatoren is. Vanuit de 
NFU is dan ook de behoefte geuit tot een efficiëntieslag in het meten en inzetten van 
ziekenhuisbrede indicatoren en zo te komen tot betekenisvolle informatie. 
 
Door het ontwikkelen van een kwaliteitsdashboard voor verpleegkundige zorg en door eisen te 
stellen aan de invulling hiervan, vindt er afbakening plaats van de indicatorendefinities 
waardoor er geen, tot nauwelijks, ruimte meer is voor interpretatieverschillen. Tegelijkertijd 
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zorgt het eenduidig formuleren van de indicatorvariabelen voor het mogelijk maken van 
benchmarken, intern, alsook extern. 
Door interne benchmarking worden zorgverleners gemobiliseerd en “empowered” om 
kwaliteit van zorg te verbeteren.   
 
Dashboards zijn geen doel op zich. Ze kunnen het beste worden beschouwd als: 
• ‘Waarderend onderzoek’ Waarderend betekent niet hetzelfde als ‘positief’. Waarderen 

betekent zien en werken met ‘dat wat er is’. Ook ‘negatieve’ aspecten van de organisatie 
krijgen dan een plaats. De kracht zit hem erin om deze negatieve aspecten vervolgens om 
te draaien. Hoe zou je willen dat het er wel uitziet? Waar wil je graag meer van zien? 
Werken met dat wat er is betekent ook dat je kijkt waar de gewenste situatie in het klein al 
aanwezig is en dat je vanuit die al aanwezige kiemen verder gaat bouwen. 

• Bijdragen aan leren en ontwikkeling. 
• Bevorderen van verantwoordelijkheidsgevoel van behandeling en zorg voor patiënten. 
• Het steunen van verbeteringsprojecten op afdelingsniveau. 
• Verbetering van verpleegkundige kennis. 
 
Het is belangrijk dat de zorgprofessional de relatie tussen de bovenstaande principes en 
kwaliteitsverbetering begrijpt. Dit draagt bij aan het verantwoordelijkheidsgevoel. De 
bovenstaande uitganspunten creëren een framework dat ondersteuning biedt, begeleiding en 
coaching, en kan worden gebruikt om te laten zien waar de zorgprofessional goed presteert. 
 
Een dashboard biedt een ziekenhuis de mogelijkheid meer grip te krijgen op kwaliteit en 
veiligheid: 
• Externe verantwoording (IGZ, VMS, Accreditatie); 
• Aandacht voor vermijdbare schade (incl. grote calamiteiten, adverse events); 
• Aandacht van de media; 
• Patiënt vraagt om transparantie en laat sporen na via sociale media; 
• Sturing op volume (concentratie & spreiding); 
• Veranderende rol van de zorgverzekeraars (inkoop ook o.b.v. kwaliteit); 
• Veranderende rol wetenschappelijke verenigingen. 

 
 

 
  

Kwaliteitsregistratie = kwaliteitstransparantie 
 
• Betrouwbare spiegelinformatie, high trust-high penalty 
• Doel van registreren is inzichtelijk krijgen van de kwaliteit, dit leidt tot: 

o Betere uitkomsten voor de patiënt: verminderde praktijkvariatie, doelmatigheid 
verbeterd 

o Aantoonbaar effectieve, efficiënte en veilige zorg 
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6 Inventarisatie binnen de umc’s 
 
Er is binnen de verschillende umc’s geïnventariseerd of, en op welke wijze, prestatie-
indicatoren geïnternaliseerd worden en of er een samenhang bestaat tussen internalisering en 
verbetering van zorgpraktijken. Er hebben diverse interviews plaatsgevonden met de 
betrokkenen, zoals verpleegkundigen, medisch specialisten, kwaliteitsmedewerkers en het 
management van de umc’s. Het doel van de interviews was het verzamelen van kennis, 
meningen, ervaringen en het benoemen van mogelijke knelpunten om een zo volledig mogelijk 
beeld te krijgen van de verschillende werkwijzen binnen de umc’s. 
 

6.1  De belangrijkste bevindingen uit de inventarisatie 
• De huidige dashboards (zie figuur 1), gebruikt binnen de umc’s, bestaan vooral uit 

structuur- en procesindicatoren, omdat veel dashboards ingericht zijn op basis van de 
externe verantwoordingsindicatoren. Uitkomstindicatoren zijn op dit moment nog beperkt 
terug te vinden op de dashboards. 

• In alle ziekenhuizen zijn de IGZ prestatie-indicatoren en de VMS thema’s dominant 
aanwezig op de dashboards. Zo worden in alle geïnterviewde ziekenhuizen de 
ondervoeding- en pijnscore in kaart gebracht.  

• Diverse zorgprofessionals geven aan de prestatie-indicatoren een goede ontwikkeling te 
vinden aangezien het inzicht geeft in uitkomsten en verschillen van ziekenhuiszorg. Door 
jaarlijkse doorontwikkeling van de prestatie-indicatoren wordt dit beeld steeds verder 
genuanceerd. 

• De verplichting jaarlijks te rapporteren op de basisset prestatie-indicatoren heeft intern 
geleid tot een structuur van verantwoording een ‘standaard werkwijze’ voor de 
dataverzameling. Hiermee zijn de prestatie-indicatoren werkend gemaakt voor externe 
verantwoording. 

• Uit de diverse gesprekken met zorgprofessionals binnen de verschillende umc’s blijkt dat 
de prestatie-indicatoren binnen het ziekenhuis hebben geleid tot een proces van 
internalisering. Prestatie-indicatoren worden steeds vaker gebruikt om de ‘binnenwereld’, 
het ziekenhuis en de professionals die daarin werkzaam zijn, te laten zien welke goede 
resultaten zijn bereikt, of hoe het beter kan.  

• Er zijn nu al aanwijzingen dat een internaliseringsproces van de prestatie-indicatoren kan 
leiden tot verbetering van de zorgpraktijk. De directe relatie tussen openbaarmaking van 
scores op prestatie-indicatoren en kwaliteit van zorg wordt echter lang niet altijd 
ondersteund. Sommigen geven aan dat het rapporteren op prestatie-indicatoren een 
ritueel kan worden binnen een zorginstelling zonder dat hier directe effecten op het 
primaire proces van zorgverlening van uit hoeven te gaan. 

• De prestatie-indicatoren ondervoeding en pijn zijn zowel geschikt als 
verantwoordingsinstrument (extern doel) en als verbeterinstrument (intern doel).  

• Een gevaar van de prestatie-indicatoren is dat door interpretatieverschillen van een 
indicator er onterechte conclusies getrokken kunnen worden. 

• Externe druk en publicatie van de prestatie-indicatoren blijken een belangrijke voorwaarde 
te zijn voor het in gang zetten van kwaliteitsverbetering. Op het moment dat de externe 
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druk afneemt, lijkt zo een beweging ook vaak af te nemen. Bij het verbeteren van de 
interne kwaliteit hebben de prestatie-indicatoren een leidend karakter. 

• Het externe belang dat door het management wordt gehecht aan de prestatie-indicatoren 
wordt niet altijd teruggezien bij de professionals in het primaire proces. Veel 
verpleegkundigen kennen de term prestatie-indicator niet. Zij hebben geen notie dat 
prestatie-indicatoren voor de buitenwereld een indicatie zijn voor de kwaliteit van zorg 
van het ziekenhuis. De verpleegkundigen denken vanuit het primaire zorgproces en vinden 
het belangrijk dat de kwaliteit van zorg die zij aan de patiënt leveren goed is. Zij zijn zich 
niet bewust dat door registratie van metingen, zoals pijn- en ondervoedingscores, wordt 
bijgedragen aan externe transparantie van de geleverde zorg. Het kader van de 
verpleegkundigen beperkt zich tot de binnenwereld van het ziekenhuis en veelal tot de 
eigen afdeling. Externe uitstraling op de prestatie-indicatoren lijken dus niet te spelen op 
de werkvloer. Zorgprofessionals hechten voornamelijk belang aan een goede kwaliteit van 
zorg vanuit een intrinsieke motivatie. 

• Een basisvoorwaarde om externe prestatie-indicatoren werkend te maken ten behoeve 
van interne kwaliteit van zorg, is dat de indicatoren verweven zijn in het verpleegkundige 
proces. Verpleegkundigen dienen zodoende hun bevindingen, zoals controles en metingen, 
consequent en systematisch te registreren. Deze registratie dient meerdere doelen. Ten 
eerste wordt door registratie inzicht verkregen in het voorkomen van pijn en ondervoeding 
op verpleegafdelingen en de ontwikkeling hiervan in de loop van de tijd. Door de continue 
feedback op het handelen van de verpleegkundige kan er een gedragsverandering 
plaatsvinden Ten tweede kan de registratie meteen gebruikt worden voor de externe 
verantwoording. 
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  Figuur 1 Voorbeelden  dashboards ziekenhuizen 
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7 Uitgangspunten dashboard 
 
Een dashboard is geen dik rapport, maar een visuele analyse waarmee het mogelijk is om de 
positie van het ziekenhuis en/of de afdeling in de tijd te volgen. Daarnaast wordt er inzicht 
verkregen in de huidige situatie om zo onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken. 
Met het gebruiken van het dashboard is het mogelijk om professionals tijdige en relevante 
informatie te bieden bij het maken van alledaagse beslissingen om zo de kwaliteit van 
patiëntenzorg te verbeteren. 
 
Om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige indicatoren geschikt zijn voor gebruik, zijn 
er uitgangspunten gedefinieerd. De uitgangspunten: 
• Uitkomsten op basis van wat belangrijk is voor de patiënt staan in lijn met de professionele 

waarden en op basis van wetenschappelijke inzichten (of evidence-based); 
• Meetinstrumenten zijn valide en betrouwbaar met duidelijke en ondubbelzinnige 

gegevensdefinities; 
• Indicatoren worden eenmalig geregistreerd en gebruikt voor meerdere doeleinden; 
• Indicatoren worden gepresenteerd op een open, betekenisvolle en eenvoudige manier die 

gemakkelijk te begrijpen is; 
• De actualiteit van de gepresenteerde data past bij de aard / het doel van de indicator.  
• De indicatoren zijn betekenisvol voor de verpleegkundige op de werkvloer 
• Het dashboard is flexibel, zodat  de gebruiker zijn voorkeuren kan invullen en zo alleen de 

voor hem relevante data zichtbaar krijgt. 
• Om een goede visualisatie te krijgen, van de voor de gebruiker relevante data, is het nodig 

om parameters zichtbaar te maken op één pagina.  
Deze parameters zijn voorwaardenscheppend ten behoeve van dynamische filters. De 
parameters helpen bij de presentatie en uitstraling van het dashboard door informatie te 
categoriseren en om de flexibiliteit van het dashboard te bewerkstelligen.  
 
Het is van uiterst belang dat iedere dashboard-deelnemer onderstaande vereiste set van 
parameters hanteert, opdat query’s op een uniforme wijze tot stand kunnen komen en er 
een zuivere benchmark mogelijk is: 

o Jaar 
o Maand 
o Week 
o Dag 
o Verpleegkundige zorgproblemen (pijn/ondervoeding/ect.) 
o Locatie 
o Divisie/RVE 
o Afdeling 
o Soort afdeling (snijdend/niet snijdend/gemengd) 
o Specialismen  
o Behandelcategorie (dag opname/poliklinisch/klinisch) 
o Spoed (onbekend/ja/nee) 
o Opnameduur (<24 uur/>24 uur) 
o Leeftijd (>28 dagen - 1 jaar/ 1-18/ 18-69/ ≥70) 
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Voor het dashboard is gebruik gemaakt van de basisset prestatie-indicatoren ondervoeding en 
pijn. De indicator ondervoeding is overgenomen uit de Basisset Medisch Specialistische Zorg 
(MSZ) Kwaliteitsindicatoren 2017. De indicator pijn is overgenomen uit de conceptversie van 
de Basisset Medisch Specialistische Zorg (MSZ) Kwaliteitsindicatoren 2018. 

 Ondervoeding 7.1.1
Het probleem van ziekte gerelateerde ondervoeding in ziekenhuizen is al jaren bekend. De 
prevalentie is hoog (20-40 procent bij volwassenen en kinderen) en zonder systematische 
screening wordt slechts de helft van de ondervoede patiënten als zodanig herkend en hiervoor 
behandeld. De gevolgen van ondervoeding zijn in een veelheid van wetenschappelijk 
onderzoek beschreven: ondervoeding kan onder meer leiden tot vertraagde wondgenezing, 
verhoogde postoperatieve morbiditeit, verlengde ligduur en zelfs vroegtijdig overlijden. Deze 
factoren leiden tot een toename van de kosten van gezondheidszorg. Het energiemetabolisme 
verandert ten gevolge van ziekte, waardoor het lichaam inefficiënt gebruikmaakt van 
energiebronnen. Ook breekt het lichaam bij ziekte in verhouding meer spiermassa af, 
waardoor de eiwitbehoefte toeneemt. Om ervoor te zorgen dat er geen lichaamsmassa wordt 
afgebroken, is het belangrijk om patiënten die in een slechte voedingstoestand verkeren 
voldoende energie en eiwit te geven. 
Tijdige behandeling van (dreigende) ondervoeding in het ziekenhuis leidt tot verbetering van 
voedingsinname, stabilisatie van het gewicht, eventueel gewichtstoename, een verbetering 
van de voedingstoestand en functionele uitkomstparameters, zoals spierkracht en kwaliteit 
van leven (fysiek, emotioneel en mentaal) en vermindering van het aantal complicaties, 
opnameduur en mortaliteit. Bij kinderen kan ondervoeding leiden tot een vermindering van 
het IQ en een kortere definitieve lichaamslengte. 
Om tijdig te kunnen behandelen, is herkenning van risico op ondervoeding bij opname een 
eerste voorwaarde. Systematisch gebruik van een gevalideerd screeningsinstrument voor 
(risico op) ondervoeding kan het percentage terecht herkende ondervoede patiënten 
vergroten van 50 naar 80 procent.  
 
Deze kwaliteitsindicator meet de mate waarin patiënten systematisch bij opname worden 
gescreend op ondervoeding en de patiënten tijdig en op adequate wijze worden behandeld. 
Gegevens voor deze indicator worden instellingsbreed verzameld. Hiervoor is gekozen, omdat 
de hoge prevalentie van ondervoeding bij alle patiëntengroepen maakt dat screenen hoort bij 
de basiszorg. 
 
Alle klinisch opgenomen patiënten (inclusief kinderen) vanaf de eerste dag van opname t/m 
het ontslag worden geïncludeerd. 
 
IGZ indicator adequate voedingsbehandeling: 
1. Alle patiënten bij opname in het ziekenhuis wordt gescreend op ondervoeding; 
2. Binnen 48 uur na opname wordt, indien nodig, een voedingsbehandelplan ingezet, en; 
3. Binnen vier dagen wordt de doelstelling voor wat betreft de eiwitinname en de energie-

inname gehaald.  
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Nadere uitwerking indicator door projectgroep: 
Ad.1 De screening op ondervoeding dient binnen 24 uur na opname plaats te vinden. Om 
voedingstoestand adequaat op te kunnen volgen, is het noodzakelijk om de patiënt tenminste 
wekelijks te wegen.  
Ad. 2 Op basis van de screeningsuitslag, bij alle volwassen patiënten (≥ 18 jaar) met een 
screeningsuitslag bij opname van SNAQ ≥ 3 punten of MUST ≥ 2 punten en bij alle acuut 
ondervoede kinderen (> 1 jaar) dient binnen 48 uur een order diëtiek te worden geplaatst met 
als doel een voedingsbehandelplan op te stellen. 
Ad. 3 Op de ‘volle’ vierde opnamedag (na de derde nacht) dient de eiwit- en/of energie-
inname bepaald te worden. Hierbij kan uitgegaan worden van de individuele doelstelling. Deze 
doelstelling dient te worden vastgelegd in het dieetbehandelplan. 
 
Op basis van de indicator kiest de projectgroep ervoor om de volgende indicatorvariabelen in 
het dashboard op te nemen. 
 
Indicatorvariabelen dashboard ondervoeding 
• Gemiddeld percentage screening - screening op ondervoeding binnen 24 uur na opname 
• Gemiddeld percentage wekelijks gescreend - wekelijks gewogen 
• Gemiddeld percentage diëtetiek ICC - Order diëtiek bij SNAQ ≥ 3 punten of MUST ≥ 2 

punten 
• Gemiddeld percentage eiwitinname behaald - Eiwitinname dag 4, werkelijk en gewenst 

uitgaande van een individuele doelstelling 
 
Benchmarkvariabelen dashboard ondervoeding 
Op basis van voorgaande indicatorvariabelen is het mogelijk om de volgende benchmarking te 
doen: 
• Totaal score per UMC (screening, wekelijkse screening, diëtetiek in consult (icc), 

eiwitinname) 
• Totaal score per afdeling UMC (screening, wekelijkse screening, diëtetiek icc, eiwitinname) 
• Totaal score specialisme UMC (screening, wekelijkse screening, diëtetiek icc, eiwitinname) 
• Benchmark screening van alle umc’s 
• Benchmark wekelijkse screening van alle umc’s 
• Benchmark diëtetiek icc van alle umc’s 
• Benchmark eiwitinname dag 4 van alle umc’s 
• Benchmark op afdelingsniveau tussen umc’s 
• Benchmark op specialisme niveau tussen umc’s 

 

 Pijn 7.1.2
Het is van essentieel belang dat pijn tijdig wordt herkend en behandeld bij alle patiënten in 
een ziekenhuis. Slecht behandelde acute pijn kan ernstige medische complicaties geven en het 
herstel vertragen.  Op dit moment wordt nog niet in alle ziekenhuizen bij alle patiënten naar 
pijn gevraagd: waar dit niet wordt gevraagd, neemt de kans op adequate pijnbehandeling af. 
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Een adequate pijnbehandeling start met pijnmeting. Het uitvragen van pijn bij patiënten is 
essentieel, omdat het inschatten van een subjectieve beleving als pijn zeer foutgevoelig is als 
dit overgelaten wordt aan de deskundigheid van de zorgverlener. 
De eerste stap is aan de patiënt te vragen of hij/zij pijn heeft op dat moment. De patiënt wordt 
gevraagd een getal te geven aan de pijn tussen 0 (geen pijn) en 10 (ergst denkbare pijn). Als de 
patiënt niet in staat is iets te zeggen over zijn pijn dan moet de pijn ingeschat worden met 
behulp van een observatieschaal. Rapportage van pijn door de persoon zelf is de meest 
betrouwbare indicator van pijn. Het heeft daarom de voorkeur de patiënt zolang mogelijk zelf 
iets te laten zeggen over zijn pijn boven het gebruik van observatieschalen. Alleen wanneer de 
patiënt zelf zegt hoeveel pijn hij/zij heeft, is er sprake van een pijnscore. De totaalscore van 
een observatieschaal is géén pijnscore; dit is een indicatie van de kans dat de patiënt pijn heeft 
en zegt niets over de intensiteit van pijn.  
 
Alle klinisch opgenomen patiënten vanaf de eerste dag van opname tot en met het ontslag 
worden geïncludeerd. 
 
IGZ indicator pijn: 
1) Binnen ieder ziekenhuis wordt bij alle patiënten pijn gemeten en geregistreerd.  

a) Bij alle patiënten minimaal 1 x per dag (of tijdens poli/dagbehandeling bezoek). 
b) Bij patiënten met acute (postoperatieve) pijn: minimaal 3 x per dag 
c) Bij patiënten op de SEH bij triage en ontslag 

 
Nadere uitwerking indicator door projectgroep: 
Ad. 1 Om een adequate pijnmeting bij alle klinisch opgenomen patiënten te bewerkstellen 
dient aan alle patiënten gevraagd te worden of de pijn acceptabel is. Deze indicator is 
toegevoegd gezien continue en actuele feedback van patiënten van groot belang is voor 
verbetering van de zorgkwaliteit en relatiemanagement. Door snel te reageren bij signalen van 
ontevredenheid, terwijl de patiënt zich nog in het ziekenhuis bevindt, kan een mogelijk 
verstoorde relatie worden voorkomen. Het afnemen van een pijnscore kan worden gebruikt 
om een verandering te zien in de pijnbeleving na een interventie. Indien pijn niet kan worden 
gemeten aan de hand van een NRS-score dient een observeringsschaal gebruikt te worden (zie 
bijlage) 
Ad. 1b) Postoperatieve patiënten dient minimaal 3x per dag te worden gemeten. Definitie 
operatieve patiënt: De (post) operatieve patiënt is een patiënt die wordt geopereerd op een 
operatiekamer, waarbij een vorm van anesthesie noodzakelijk is. De patiënt blijft een 
(post)operatieve patiënt, totdat hij is uitbehandeld voor die desbetreffende ingreep of tot aan 
ontslag. 
 
Op basis van de indicator is er door de projectgroep voor gekozen om de volgende 
indicatorvariabelen in het dashboard op te nemen. 
 
Indicatorvariabelen dashboard pijn 
• Gemiddeld percentage pijnmeting bij alle patiënten - 1x daags 
• Gemiddeld percentage pijnmeting bij operatieve patiënten - minimaal 3x daags 
• Gemiddeld percentage pijn acceptabel 
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Benchmarkvariabelen dashboard pijn 
Op basis van voorgaande indicatorvariabelen is het mogelijk om de volgende benchmarking te 
doen: 
• Totaal score per UMC (pijnmeting 1x daags, pijnmeting 3x daags, pijn acceptabel) 
• Totaal score per afdeling UMC (pijnmeting 1x daags, pijnmeting 3x daags, pijn acceptabel) 
• Totaal score specialisme UMC (pijnmeting 1x daags, pijnmeting 3x daags, pijn acceptabel) 
• Benchmark pijnmeting 1 x daags van alle umc’s 
• Benchmark pijnmeting 3x daags van alle umc’s 
• Benchmark pijnacceptabel van alle umc’s 
• Benchmark op afdelingsniveau tussen umc’s 
• Benchmark op specialisme niveau tussen umc’s 
 
 
Op de volgende pagina’s volgt een visuele weergave van het dashboard. 
N.B. Data zijn fictief om een illustratie te geven van de mogelijkheden. 
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8 Visuele weergave van het dashboard 
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9 Conclusie 
 
Uit de diverse gesprekken  blijkt dat er in alle umc’s een expliciete behoefte is om kwaliteit 
continu te monitoren, op het niveau van de zorgprofessional zelf als ook op het niveau van de 
Raad van Bestuur. Er is geregeld de behoefte en ambitie uitgesproken om uit te gaan van een 
compacte set indicatoren die overzicht bieden op het ziekenhuis, die indien nodig verdiept 
kunnen worden tot het niveau van de werkvloer en de professional. De huidige grote 
hoeveelheid kwaliteitsinformatie op verschillende niveaus, verzameld op extern en intern 
verzoek, is te lastig te hanteren tot een overzicht voor het ziekenhuis. Men ervaart een 
toenemende externe druk om informatie te leveren en ziet dat het intern gebruik van de 
geleverde indicatoren vaak in het gedrang komt. 
 
Ten aanzien van het gebruik van de prestatie-indicatoren is het risico benoemd op 
interpretatieverschillen, welke kunnen leiden tot het trekken van onterechte conclusies. Door 
eisen te stellen aan de parameters en aan de invulling van het dashboard, vindt er afbakening 
plaats van de indicatorendefinities waardoor er geen, tot nauwelijks, ruimte meer is voor 
interpretatieverschillen. Tegelijkertijd maakt  het eenduidig formuleren, verzamelen en 
aanleveren van de indicatorvariabelen het mogelijk om te  benchmarken, zowel op 
afdelingsniveau ( intern) als op ziekenhuisniveau (extern). 
 
Een goede verbinding tussen de niveaus van kwaliteitsinformatie is nodig, tussen het niveau 
van de Raad van Bestuur, andere managementlagen en de zorgverleners zelf. De mate van 
detaillering zal verschillen door de lagen van de organisatie heen en het doel van het gebruik. 
Het is evenwel van belang dat een goede verbinding wordt gelegd tussen de verschillende 
sturingsniveaus en de medewerkers die zorgdragen voor de verschillende verbeteracties. 
Een dashboard, bestaande uit een kleine, zorgvuldig gekozen set van indicatoren, is bedoeld 
om de strategische besluitvorming van een organisatie te ondersteunen.  
 
Met het dashboard wordt De Raad van Bestuur geholpen de verbinding tussen strategie en 
uitvoering te leggen door processen en uitkomsten te volgen aan de hand van indicatoren 
gerapporteerd over de tijd heen. De belangrijkste stuurinformatie wordt op één scherm 
gepresenteerd, met een grafische weergave van de data. 
 
Voor de verpleegkundige biedt het dashboard de mogelijkheid om de geregistreerde data in 
het verpleegkundig dossier te gebruiken voor gerichte feedback op afdelingsniveau,  waardoor 
bewustwording van het eigen handelen, inzicht in de pijn- en ondervoedingsproblematiek op 
de verpleegafdeling tot stand wordt gebracht. De terugkoppeling van prestaties is onderdeel 
van de PDSA-cyclus. Het continu registreren van handelen (do) en het meten en reflecteren op 
resultaten (study), moet leiden tot bijstelling of borging van het verpleegkundig handelen (act) 
en het op een hoger plan brengen van de kwaliteit van de zorgverlening. Door, met de hulp 
van dashboards, het gebruik van prestatie-indicatoren duidelijker te integreren in het 
zorgproces en in de kwaliteitscyclus, wordt een bijdrage geleverd aan de internalisering van 
prestatie-indicatoren en in het denken en handelen van verpleegkundigen.  
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Registratie maakt de verleende zorg voor alle betrokkenen inzichtelijk en ondersteunt het 
gesprek tussen de (verschillende) zorgverleners. De registratie moet ten eerste waarde hebben 
voor de verpleegkundige in de directe patiëntenzorg. Daarnaast kan er een extra dimensie aan 
registratie worden gegeven door verpleegkundigen bewust te maken van het belang van 
registratie voor verantwoording aan de buitenwereld. Het is dan wel belangrijk dat de 
dataverzameling voor externe verantwoording is geïntegreerd in het primaire zorgproces: geen 
dubbele registraties. Anderzijds leidt registratie ook tot meer inzicht in het verpleegkundig 
handelen en tot de mogelijkheid verpleegkundigen daarop aan te spreken. 
 
Bij het hanteren van de genoemde variabelen is gebruik gemaakt van de IGZ prestatie-
indicatoren. Hierbij worden de indicatoren die voor externe verantwoording ontwikkeld zijn, 
gebruikt voor interne kwaliteitsverbetering. Dit sluit aan bij de intentie van de basisset dat de 
prestatie-indicatoren zowel geschikt moeten zijn als verantwoordingsinstrument én als 
verbeterinstrument.  
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10 Aanbevelingen 
 

- Om, vanuit een holistische mensvisie, een totaaloverzicht te hebben op verpleegkundige 
zorg, is het van belang het dashboard compleet te maken met de overige 
verpleegsensitieve indicatoren.  

- Verbetering van de dataregistratie in het verpleegkundig zorgproces is wenselijk. Dit kan 
bereikt worden door verpleegkundigen bewust te maken van het meervoudige belang van 
registratie. Registratie dient ter ondersteuning van (de continuïteit van) het 
verpleegkundig zorgproces en het verkrijgen van intern inzicht in de kwaliteit van zorg, 
maar ook voor externe verantwoording van kwaliteit van zorg. Het is in dit verband zinvol 
te onderzoeken of het mogelijk is de dataverzameling voor externe verantwoording meer 
in de verpleegkundige registratie te integreren. Door de prestatie-indicatoren op te nemen 
in een Planning & Control cyclus en hierover interne prestatieafspraken te maken, ontstaat 
een koppeling tussen het primaire zorgproces (microniveau) en het verantwoorden van de 
performance naar externe stakeholders (macroniveau). Het management krijgt hiermee 
een mogelijkheid tot interne sturing op uitkomsten van zorg. 

- Om er voor te zorgen dat de verzameling en publicatie van de indicatoren in het 
dashboard op een efficiënte manier plaatsvindt, beveelt de projectgroep aan om één 
(markt)partij verantwoordelijk te maken hiervoor. Tevens zorgt deze partij / partner voor 
het technisch beheer, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens. Voor 
dit project heeft aMice het bijbehorende dashboard ontwikkeld. 
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11 Bijlage  
 

11.1 Observatieschalen pijn 
NRS (0-10).Standaard wordt de NRS toegepast. Indien dit niet mogelijk is wordt teruggegrepen 
op een van onderstaande schalen voor specifieke populaties: 

o REPOS (Rotterdam Elderly Pain Observation Scale) 
o PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia) 
o PACSLAC-D (Pain Assessment Check List for Seniors with Severe Dementia - Dutch)  
o CPOT (Critical care Pain Observation Tool)  
o BPS (Behavioral Pain Scale)  
o FLACC (Faces, legs, activity, cry and consolability)  
o Comfort gedrag schaal 
o Comfort Neo schaal 
o CPG (checklist pijngedrag)  
 

11.2 Hulpmiddelen screening ondervoeding 
o Factsheet http://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-

content/uploads/2015/06/factsheet-NPOZ-2015.pdf  
o Meet en weet lijst http://www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkits/meet-weet-wat-je-

patient-eet  
o Evt. Gebruik kaartje diëtiek om de oorzaken van het niet halen van de eiwitbehoefte op de 

vierde opnamedag te registreren. Dit is een voorbeeld van een methode om de resultaten 
te evalueren om zo gericht verbeteracties te kunnen inzetten 
http://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2015/02/kaart-dag-4-
intake.pdf 

  

http://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2015/06/factsheet-NPOZ-2015.pdf
http://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2015/06/factsheet-NPOZ-2015.pdf
http://www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkits/meet-weet-wat-je-patient-eet
http://www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkits/meet-weet-wat-je-patient-eet
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ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw. 
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