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Programma Sturen op Kwaliteit
Voor een Raad van Bestuur is het van belang te beschikken over 

betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie. De veelheid aan 

kwaliteitsinformatie die op verzoek van verschillende partijen 

(extern en intern) in en door ziekenhuizen wordt verzameld biedt de 

Raad van Bestuur weinig houvast om te kunnen sturen op continue 

kwaliteitsverbetering. Bovendien is de betekenis ervan niet altijd 

eenduidig. Hierdoor wordt een belangrijke kans gemist: het belemmert 

het sturen op continue verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg. 

Welke informatie is nodig is, waaruit deze valt te distilleren, en hoe deze 

te gebruiken is door een Raad van Bestuur, zijn vragen die centraal staan 

in het programma Sturen op Kwaliteit.  
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Het programma Sturen op Kwaliteit wordt uitgevoerd door het NFU-

Consortium Kwaliteit van Zorg.

Het programma bestaat uit een reeks projecten, verdeeld over vier 

thema’s, die de basis vormen voor een sturingsmodel.

Voor meer informatie

drs. Roos Trooster

roos.trooster@nfukwaliteit.nl 

www.nfukwaliteit.nl/programmas/sturen-op-kwaliteit
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DIALOOG

ZIEKENHUISBREED

PATIËNTENGROEPEN

NETWERKEN

Dialoog

Ziekenhuisbrede stuurinformatie

Stuurinformatie voor

afdelingen/patiëntgroepen

Stuurinformatie in

(keten)netwerken van zorg

Woord vooraf

Welke kwaliteitsinformatie is volgens bestuurders, patiënten en 

professionals het meest relevant voor de Raad van Bestuur? Op die 

vraag is in de periode 2016-2017 middels twintig projecten een 

antwoord gezocht. Elk van de projecten belicht een eigen stuk van 

de zorg binnen een ziekenhuis, een patiëntengroep en/of regionaal 

(keten) netwerk. De twintig projecten hebben veel waardevolle 

kernsets en inzichten opgeleverd over het selecteren, interpreteren 

en gebruiken van stuurinformatie. Vaak een selectie met naast harde 

indicatoren ook ruimte voor kwalitatieve informatie. Het gesprek 

tussen bestuurder en afdelingshoofd wordt erdoor verrijkt: zodat er 

beter gestuurd kan worden op kwaliteit.

Tijd om te oogsten en de resultaten breed te delen, met 

en in de acht umc’s, de overige ziekenhuizen en regionale 

samenwerkingsverbanden. 

Roos Trooster, programmamanager Sturen op Kwaliteit

Nico van Weert, coördinator NFU-consortium Kwaliteit van Zorg
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1. Tijd om te oogsten: verspreiden en toepassen van 
inzichten en opbrengsten

Waaraan kan de Raad van Bestuur aflezen hoe goed de zorg is? Op die 

vraag gaven oncologen, chirurgen, verpleegkundigen, intensivisten, andere 

zorgprofessionals en onderzoekers in samenwerking met patiënten en 

bestuurders in 20 deelprojecten antwoorden. Zij stelden kernsets met 

kwaliteitsinformatie op die er toe doen en verrijkten de dialoog over sturen 

op kwaliteit met waardevolle inzichten over het selecteren, interpreteren 

en gebruiken van kwaliteitsinformatie (voor overzicht van opbrengsten, 

raadpleeg het projectenoverzicht). In 2018 worden de resultaten en 

inzichten breed beschikbaar gesteld en verspreid. Daarbij is het de 

bedoeling dat umc’s, ziekenhuizen en regionale (keten) netwerken de 

opbrengsten benutten om het sturen op kwaliteit- en veiligheid verder vorm 

te geven. 

Ter ondersteuning van de implementatie worden in 2018 o.a. werkplaatsen 

en regionale experimenten ingezet. Deze hebben als doel om de toepassing 

van ontwikkelde producten, resultaten en methoden in umc’s, ziekenhuizen 

en regionale (keten) netwerken verder te stimuleren.

Inhoudsopgave 

1. Tijd om te oogsten: verspreiden en toepassen van 
inzichten en opbrengsten

2. Opzet en werkwijze werkplaatsen en regionale 
experimenten 

3. Overzicht werkplaatsen en regionale experimenten

p. 7

p. 8

p. 14
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2. Opzet en werkwijze werkplaatsen en regionale 
experimenten
Dit programmaboekje beschrijft aan de hand van acht veel gestelde vragen de 

opzet en werkwijze van de werkplaatsen en regionale experimenten.

Vraag 1  

Waarom starten in 2018 werkplaatsen en regionale experimenten?

In de afgelopen twee jaar hebben zorgprofessionals in de verschillende 

deelprojecten, in afstemming met patiënten en bestuur, concrete kernsets 

en werkwijzen voor sturen op kwaliteit opgeleverd. In 2018 worden deze 

inzichten breed beschikbaar gesteld en verspreid. Om de praktische 

toepassing te stimuleren worden voor een aantal geselecteerde onderwerpen 

(gericht op stuurinformatie voor afdelingen/patiëntgroepen en (keten)

netwerken) werkplaatsen en regionale experimenten opgezet. 

De geselecteerde onderwerpen zijn:

1. Intensive Care

2. Heelkunde 

3. Verloskundige keten 

4. Hoofdhals Oncologie keten 

5. Colon Oncologie keten 

Voor het in praktijk brengen van inzichten op het gebied van Intensive Care en 

Heelkunde worden werkplaatsen ingericht.

Voor het in praktijk brengen van inzichten op het gebied van de Verloskundige 

keten, Hoofdhals Oncologie keten en Colon Oncologie keten worden regionale 

experimenten opgezet 

De werkplaatsen en regionale experimenten bieden een platform voor umc’s, 

ziekenhuizen en/of regionale samenwerkingsverbanden om opbrengsten en 

inzichten uit het programma Sturen op Kwaliteit –onder begeleiding- in de 

eigen lokale situatie toe te passen en in te bedden.

Vraag 2

Wat is het doel?

De werkplaatsen en regio experimenten richten zich op de praktische 

toepassing van zowel de inhoud als het meest effectieve gebruik van 

stuurinformatie. Het doel is om de gebruikte methode en werkwijze 

te vertalen naar de eigen situatie en stuurinformatie in te bedden in 

de lokale P&C- en verbetercyclus en op deze manier betere sturing op 

kwaliteit(verbetering) te realiseren. 

Concreet betekent dit dat de betreffende stuurinformatie vanaf het 

tweede kwartaal van 2018 wordt opgenomen in de rapportage aan de 

Raad van Bestuur. De werkwijze (verankering en borging in lokale P&C- en 

verbetercyclus) wordt vervolgens stapsgewijs uitgetest en aangescherpt. 

Beoogd eindresultaat is dat de stuurinformatie uiterlijk in september 

2018 op operationeel, tactisch en strategisch niveau (Raad van Bestuur) 

wordt gebruikt om te kunnen sturen op verbetering van kwaliteit van 

patiëntenzorg.

Vraag 3 

Wie kunnen deelnemen?

Aan de werkplaats nemen alle acht umc’s deel en kunnen aanvullend drie 

tot vijf algemene ziekenhuizen deelnemen. 

Aan de regionale experimenten kunnen 3 tot 8 bestaande (keten)

netwerken en/of samenwerkingsverbanden van (1e, 2e, 3e lijns) 

zorg(aanbieders) deelnemen.

Vraag 4 

Wat wordt van deelnemers verwacht?

Van de deelnemers aan een werkplaats en/of regionaal experiment 

wordt verwacht dat zij per werkplaats en/of experiment een slagvaardig 

projectteam samenstellen. Elk umc, ziekenhuis en/of regio bepaalt 

zelf welke teamsamenstelling de grootste kans op succes biedt. Ons 

advies is een multidisciplinair (multiprofessioneel) team te vormen van 

3 á 5 personen per werkplaats/experiment, met in ieder geval: clinical 

leaders (medisch en verpleegkundig leiders van de betreffende afdeling/

patiëntgroep), een data-analist en kwaliteitsadviseur. 

Het projectteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het project binnen het eigen umc, ziekenhuis en/of regionaal 

samenwerkingsverband. Het projectteam neemt deel aan de 

startbijeenkomst en krijgt tijd en ruimte om binnen het eigen umc, 
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ziekenhuis en/of regionaal samenwerkingsverband stapsgewijs (het 

gebruik van) de (kernset van) stuurinformatie te vertalen naar de eigen 

situatie en in te bedden in de lokale P&C- en verbetercyclus. 

Het verdient aanbeveling om per umc, ziekenhuis en/of regionaal 

samenwerkingsverband gedurende de looptijd van de werkplaatsen 

en experimenten één interne projectleider als centraal aanspreekpunt 

te kiezen. Deze interne projectleider coördineert de lokale activiteiten, 

bewaakt de voortgang en legt verbindingen tussen de mogelijke 

deelprojecten (bij deelname aan meerdere werkplaatsen/experimenten). 

Het aanspreekpunt is op de hoogte van de kwaliteitsorganisatie van 

het umc, ziekenhuis en/of regionaal samenwerkingsverband, koppelt 

bevindingen terug aan eigen RvB en/of medisch directeur en is eerste 

aanspreekpunt voor de inhoudelijk projectleiders en procesbegeleiders 

van de werkplaatsen/experimenten. 

De precieze tijdsinvestering van deelname zal lokaal verschillen, 

afhankelijk van de uitgangssituatie, de veranderopgave en lokale 

omstandigheden en mogelijkheden.

Van de Raad van Bestuur, medisch directeuren en afdelingshoofden van 

de umc’s, ziekenhuizen en/of regionale samenwerkingsverbanden wordt 

verwacht dat zij het projectteam waar nodig faciliteren. Dit betekent 

dat zij de betrokken personen de kans geven om deel te nemen aan 

bijeenkomsten en de benodigde steun, tijd en faciliteiten geven om het 

project intern uit te voeren. 

Vraag 5 

Wat komt er in de werkplaatsen en regionale experimenten aan 

bod?

In de werkplaatsen en regionale experimenten wordt de praktische 

toepassing van de verworven resultaten (producten, opbrengsten, 

kennis en inzichten) vanuit het programma Sturen op Kwaliteit t/m 

2017 gestimuleerd en begeleid. Daarbij komen onder meer de volgende 

aspecten aan bod:

• Het doorgronden van de inhoud en gebruik van de betreffende 

stuurinformatie;

• Bepalen van de huidige situatie in de eigen zorgpraktijk;

• Doelen stellen rondom de veranderopgave;

• Het opstellen en werken aan een concreet plan van aanpak;

• De inzet van (een) concrete (kernset van) stuurinformatie in de eigen 

P&C- en verbetercyclus;

• Belangrijke principes voor de implementatie van inhoud en gebruik 

van de stuurinformatie;

• Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring (startbijeenkomst, 

teleconferences en/of site visits).

De werkplaatsen en regionale experimenten worden inhoudelijk 

vormgegeven door de inhoudelijk experts die in 2017 in de lead waren 

bij de genoemde deelprojecten. Veranderkundig en organisatorisch 

worden de werkplaats en experimenten ondersteund door een ervaren 

procesbegeleider van de Adviesgroep Procesverbetering & Innovatie 

van het Radboudumc. De deelnemers vertalen de kennis en inzichten uit 

bovengenoemde deelprojecten in praktische toepassingen voor de eigen 

afdeling, organisatie en/of regionaal samenwerkingsverband. Hierbij 

worden zij begeleid door de inhoudelijk experts en veranderkundig 

procesbegeleider. 

Er worden een startbijeenkomst en aanvullende telefonische- en/of video 

conferenties en/of onderlinge site visits georganiseerd. Op deze manier 

wordt een platform geboden om kennis, inzichten en resultaten uit de 

deelprojecten te delen en ervaringen en geleerde lessen uit te wisselen.

Ieder deelnemend umc, ziekenhuis en/of regionaal 

samenwerkingsverband stelt vervolgens een eigen plan van aanpak 

op passend bij de lokale setting en P&C- en verbetercyclus. Tijdens het 

maken van het plan van aanpak worden de deelnemers begeleid door een 

ervaren procesbegeleider. De werkplaatsen en regionale experimenten 

bieden op deze manier inhoudelijk support bij de implementatie en 

praktische toepassing.
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Vraag 6 

Wat is de looptijd?

De werkplaatsen en regionale experimenten zijn van tijdelijke aard. De 

looptijd van de werkplaats en regionale experimenten bedraagt acht 

maanden: van februari t/m september 2018. De kennis en resultaten zijn 

na de werkplaats vrij beschikbaar en toepasbaar.

Vraag 7  

Wat zijn voorwaarden voor succesvolle deelname?

• Commitment vanuit (de raad van) bestuur en medische leiders is 

belangrijk voor zowel de implementatie als het gebruik van de 

stuurinformatie in de (kwartaal) gesprekken met de afdelingen. Alleen 

op deze manier kan de stuurinformatie daadwerkelijk geborgd worden 

in de P&C- en verbetercyclus van het umc, ziekenhuis en/of de regio.

• De stuurinformatie dient te worden geimplementeerd in de 

vastgestelde doorlooptijd en vanaf het tweede kwartaal van 2018 

worden opgenomen in de rapportage aan de Raad van Bestuur. Dat 

betekent (een) adequate planvorming en planning.

• De cultuur en structuur in het ziekenhuis dient geschikt te zijn om 

implementatie en borging van de stuurinformatie mogelijk te maken. 

• De werkplaatsen en regionale experimenten richten zich op de 

praktische implementatie van bestaande kennis en inzichten en 

niet op de (ICT-)technische realisatie daarvan. Dat laat onverlet dat 

deelname wel specs voor IT oplossingen kan opleveren. Ook het 

ontwikkelen of starten van nieuwe projecten valt buiten de scope. 

• Voldoende capaciteit vanuit de deelnemende projectteams gedurende 

de looptijd van de werkplaats c.q. het regionaal experiment.

• Voldoende capaciteit van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid is van 

belang om de implementatie en borging in de P&C- en verbetercyclus 

mogelijk te maken.

• Capaciteit van de afdeling ICT is van belang om (op termijn) de 

benodigde technische aanpassingen te doen voor de implementatie 

en borging, dit hoeft niet gereed te zijn in Q2 2018, maar de 

mogelijkheid dient er te zijn om de stuurinformatie op termijn, waar 

mogelijk, te digitaliseren. Het deelnemende umc, ziekenhuis en/of 

regionaal samenwerkingsverband is zelf verantwoordelijk voor de te 

leveren capaciteit en technische infrastructuur.

• Binnen regionale samenwerkingsverbanden kan er sprake zijn van 

belangen (bijvoorbeeld volumeafspraken of inzet van personeel), dit 

mag het eindresultaat niet in de weg staan.

Vraag 8 

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Deelname is kosteloos. Voor deelnemende algemene en topklinische 

ziekenhuizen is een kleine onkostenvergoeding beschikbaar.
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3. Overzicht werkplaatsen en regionale experimenten
Hieronder volgt een overzicht van de werkplaatsen en regionale 

experimenten die in 2018 van start gaan.

Werkplaats | Intensive care

Deze werkplaats richt zich op implementatie van een methode (stappenplan) 

waarmee bestuurders, artsen, verpleegkundigen en patiënten stuurinformatie 

kunnen destilleren van informatie, die op een (IC-)afdeling wordt verzameld. 

Daarnaast richt de werkplaats zich op de implementatie van aanbevelingen voor 

het gebruik van de stuurinformatie t.b.v. kwartaalgesprek over kwaliteit tussen 

afdelingshoofd en Raad van Bestuur. 

Werkplaats | Heelkunde

Deze werkplaats richt zich op de implementatie van een kernset van 

kwaliteitsinformatie (dashboard) voor afdelingen heelkunde en het starten van 

een dialoog tussen afdelingen/ziekenhuizen over hun geleverde kwaliteit van 

zorg (gebruik van spiegelinformatie).   

Werkplaats Intensive Care

Inhoudelijk experts prof. dr. Hans van der Hoeven, intensivist en 

afdelingshoofd IC, Radboudumc

dr. Marieke Zegers, senior research fellow, 

Radboudumc Department of Intensive Care 

Medicine, IQ Healthcare 

Procesbegeleider en 

contactpersoon

Daniëlle Stuijvenberg MSc, Adviesgroep 

Procesverbetering & Innovatie  

Danielle.Stuijvenberg@radboudumc.nl

Inhoudelijke doelstelling 

& opbrengst werkplaats

Implementatie van: 

1. Methode om stuur informatie (kernset) te 

destilleren

2. Werkwijze kwartaalgesprek 

Beoogde deelnemers 8 umc’s en 3 tot 4 algemene ziekenhuizen

Beoogde samenstelling 

projectteam

• Medisch afdelingshoofd Intensive Care

• Verpleegkundig afdelingshoofd IC / IC 

Verpleegkundige

• Data analist

• Kwaliteitsadviseur

Werkplaats Heelkunde

Inhoudelijk experts prof. dr. Dink Legemate,  

hoofd afdeling Chirurgie, AMC

prof. dr. Rob Tollenaar,  

hoofd afdeling Heelkunde, LUMC

dr. Annelies Visser,  

projectmanagement & research, AMC 

Procesbegeleider en 

contactpersoon

Daniëlle Stuijvenberg MSc, Adviesgroep 

Procesverbetering & Innovatie  

Danielle.Stuijvenberg@radboudumc.nl

Inhoudelijke doelstelling 

& opbrengst werkplaats

Implementatie van: 

1. Kernset Heelkunde (dashboard) op eigen (sub) 

afdeling Heelkunde

2. Opstarten dialoog tussen ziekenhuizen (gebruik 

spiegelinformatie)

Beoogde deelnemers 8 umc’s en 3 tot 4 algemene ziekenhuizen

Beoogde samenstelling 

projectteam

• Medisch afdelingshoofd Heelkunde 

• Chirurg

• Data analist

• Kwaliteitsadviseur
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Regionaal experiment | Verloskundige keten

Dit regionaal experiment richt zich op implementatie van een Maternal Morbidity 

Dashboard waarin uitkomstindicatoren (HPP) aan procesindicatoren worden 

gekoppeld en ingebed in een adaptieve zorg- en verbetercyclus (PDCA-cyclus). 

Regionaal experiment | Hoofdhals oncologie keten

Dit regionaal experiment richt zich op implementatie van een kernset 

ketenindicatoren in de HoofdHalsOncologieCentra (HHOC’s) (inclusief 

preferente partners). 

Experiment Verloskundige keten

Inhoudelijk experts prof. dr. Arie Franx, Hoogleraar obstetrie, medisch 

manager en voorzitter divisie Vrouw en Baby, 

UMCU

Timme Schaap, gynaecoloog, UMCU

Procesbegeleider en 

contactpersoon

Daniëlle Stuijvenberg MSc, Adviesgroep 

Procesverbetering & Innovatie  

Danielle.Stuijvenberg@radboudumc.nl

Inhoudelijke doelstelling 

& opbrengst experiment

Implementatie waardegedreven zorg gebaseerd op 

ICHOM set 

1. Koppeling kernset uitkomst aan 

procesketenindicatoren 

2. Inbedding in adaptieve zorg- en verbetercyclus 

(PDCA-cyclus)

3. Inzet van PROMs

Beoogde deelnemers 3 Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s)

Beoogde samenstelling 

projectteam

• Medisch leider

• Verpleegkundig leider

• Data analist

• Kwaliteitsadviseur

Experiment Hoofdhals oncologie keten

Inhoudelijk experts dr. Robert Takes. KNO-arts, hoofd-hals-chirurg, 

Radboudumc

dr. Rosella Hermens, senior onderzoeker/UHD, 

Radboudumc  

Procesbegeleider en 

contactpersoon

Daniëlle Stuijvenberg MSc, Adviesgroep 

Procesverbetering & Innovatie  

Danielle.Stuijvenberg@radboudumc.nl

Inhoudelijke doelstelling 

& opbrengst experiment

Implementatie: 

1. Kernset ketenindicatoren HHO 

2. Methode om stuur informatie te destilleren

3. Gebruik stuurinformatie voor governance in de 

keten

Beoogde deelnemers 8 HHO-centra (HHOC’s) en 6 preferente 

partnerziekenhuizen  

Beoogde samenstelling 

projectteam

• Medisch leider

• Verpleegkundig leider

• Data analist

• Kwaliteitsadviseur
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Regionaal experiment | Colon oncologie keten

Dit regionaal experiment richt zich op implementatie van een kernset 

ketenindicatoren in de Colon oncologie keten.

Experiment Colon oncologie keten

Inhoudelijk experts Uit UMCG en programma ‘naar regionale 

oncologische netwerken’

Procesbegeleider en 

contactpersoon

Daniëlle Stuijvenberg MSc, Adviesgroep 

Procesverbetering & Innovatie  

Danielle.Stuijvenberg@radboudumc.nl

Inhoudelijke doelstelling 

& opbrengst experiment

Implementatie: 

1. Kernset ketenindicatoren 

2. Methode om stuur informatie te destilleren

3. Gebruik stuurinformatie voor governance in de 

keten 

Beoogde deelnemers 2 á 3 oncologische ketens

Beoogde samenstelling 

projectteam

• Medisch leider

• Verpleegkundig leider

• Data analist

• Kwaliteitsadviseur
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