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Voorwoord 
 
“Kwaliteit van zorg inzichtelijk maken, borgen en verbeteren. Dat is het gezamenlijk streven van de 

acht universitair 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 deden dr. Anne-Margreet van Dishoeck en dr. 

Han van Neck onderzoek naar relevante stuurinformatie over de wondzorg in de keten. De 

doelstelling van het onderzoek luidde:  

“Dit project heeft als doel de realisatie van een breed gedragen indicatorkeuze als basis voor 

relevante stuurinformatie voor de Raad van Bestuur ten aanzien van de complexe wondzorg in de 

keten” 

 

Voor u ligt het eindverslag van dit project “Zorg voor patiënten met complexe wonden in de keten”. 

Dit verslag is opgebouwd in hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk behandelt de achtergrond, en 

aanleiding van dit project. In het tweede hoofdstuk gaan wij nader in op de methoden die binnen dit 

project zijn ingezet om antwoord te geven op de vraagstellingen. Het derde hoofdstuk beschrijven 

wij de resultaten van het literatuuronderzoek dat de basis vormde van de vragenlijst in het 

Delphionderzoek en doen wij verslag van de uitkomsten van de vragenlijst die wij voorlegden aan 

het expertpanel. In het laatste hoofdstuk beschrijven wij de conclusies en belichten de rol die de 

indicatoren kunnen spelen voor de verschillende stakeholders.  
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Projectenoverzicht 
 

De 20 projecten zijn als volgt onderverdeeld: 

 

 

DIALOOG 

• Visieontwikkeling & expertise 

• Ervaring 

 

ZIEKENHUISBREED 

• Patiëntveiligheid 

• Patiëntenparticipatie 

• Teamsamenwerking  

• Nursing sensitive care 

• Waardegedreven zorg 

• Calamiteiten 

• Patiëntenervaringen 

 

PATIËNTENGROEPEN 

• Intensive Care 

• Psychiatrie 

• Kinderchirurgie 

• Heelkunde 

• MS/Schisis 

• Oncologie 

• Moeder en Kind 

 

NETWERKEN 

• Verloskundige keten 

• Hoofdhals oncologie 

• Complexe wondzorg keten 

• RvB Risicomanager Regio 
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Samenvatting 
• Aanleiding 

Een wond is geen ziekte maar een symptoom en patiënten met wonden komen in vrijwel alle 

medische specialismen voor. Wondgenezing wordt vrijwel nooit in de klinische setting bereikt en 

optimale wondgenezing is sterk afhankelijk van de samenwerking en communicatie in de keten. 

Echter, de zorg voor patiënten met wonden is sterk versnipperd doordat het wordt aangestuurd 

vanuit meerdere specialismen, uitgevoerd door verschillende zorgverleners en met wisselende 

behandelaars. Inzicht in de resultaten van de zorg aan patiënten met wonden en sturing ontbreken 

op dit moment. Dit project heeft als doel de realisatie van een breed gedragen indicatorkeuze als 

basis voor relevante stuurinformatie voor de Raad van Bestuur ten aanzien van de complexe 

wondzorg in de keten. 

 

• Methode 

Kwalitatief onderzoek onder met Delphi rondes onder deskundigen van de Raad van Bestuur, 

wond- en wondzorgprofessionals en managers. Vragenlijstontwikkeling op basis van 

literatuuronderzoek. 

 

• Resultaat 

De ontwikkeling en ontsluiting van stuurindicatoren voor de wondzorg staan nog in de 

kinderschoenen. Het literatuuronderzoek toont aan dat de indicatoren vooral gebaseerd zijn op 

expert opinion of uitkomstmaten van kwaliteitsprojecten. Voor de vragenlijst in de 1e Delphironde 

selecteerden wij 17 uitkomstindicatoren, 6 procesindicatoren en 1 structuurindicator. Deze 

indicatoren werden ingedeeld in 9 domeinen waarmee wij de vragenlijst voor de 1e Delphi ronde 

ontwikkelden. Uit de 1e Delphironde (responsrate 50%) kwamen zes geschikte stuurindicatoren 

naar voren; vijf uitkomstindicatoren.1.3 percentage wondgenezing, 3.1 Wondgenezing DFU, 

3.4.1.Incidentie amputatie DFU, 5 Genezingsduur decubitus, 6.1 Patiënttevredenheid en één 

procesindicator, 8.1 Enkel/arm-index bij VLU. 

Belangrijker bleken de commentaren van de expertteamleden in de vrije tekst bij de indicatoren 

(bijlage 4). Daaruit blijkt een beperkte consensus onder de expertteamleden. Hieraan liggen 

verschillende oorzaken ten grondslag, die we grofweg in 4 categorieën kunnen indelen: 

1. Verschil van inzicht over definitie; 

2. Verschil van inzicht over de toepassing/ het nut van de indicator in het kader van sturing; 

3. Twijfels over de grote variatie binnen de patiëntengroep en bijkomende case-mixcorrectie; 

4. Onduidelijkheden over de keten. 

 

• Conclusie en aanbevelingen 

De realisatie van een breed gedragen indicatorkeuze als basis voor relevante stuurinformatie voor 

de Raad van Bestuur ten aanzien van de complexe wondzorg in de keten bleek binnen dit project 

een te ambitieuze doelstelling. De materie bleek te complex. Daardoor is het niet mogelijk 

gebleken indicatoren te kiezen, die als stuurinformatie voor bestuurders kunnen worden gebruikt. 

Daarmee hebben wij geen kernset kunnen opstellen. 

Uit zowel het literatuuronderzoek als het 1e Delphi-onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van 

indicatoren voor stuurinformatie over de wondzorg in de keten nog in de kinderschoenen staat. De 

literatuur laat een grote variatie aan indicatoren zien, veelal gebaseerd op uitkomstmaten van 

wetenschappelijk onderzoek. Voor deze indicatoren is de consensus onder expert vanuit de 

literatuur nog onduidelijk. Onze inventarisatie onder professionals en managers laat zien dat deze 

consensus zich beperkt tot 6 geschikte indicatoren, waaronder vijf uitkomstindicatoren en één 

procesindicator. De commentaren van de expertteamleden in de vrije tekst bij de indicatoren laten 

slechts beperkte consensus onder de expertteamleden zien. Onze aanbeveling is daarom om de 

vragen én uitkomsten van de 1e Delphi ronde voor te leggen aan een groter panel van experts voor 

de verdere uitwerking van de geselecteerde indicatoren. Daarbij kan de ontwikkelde vragenlijst 

online toegankelijk worden gemaakt.  
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Aanleiding 
Patiënten met wonden komen in alle zorgsettingen voor. Een rapport van CapGemini in opdracht 

van de Nederlandse Zorgautoriteit schatte in 2014 het aantal patiënten met complexe wonden op 

500.000 met een jaarlijkse toename van 5.000 [3]. Een wond is geen ziekte maar een symptoom 

dat in vrijwel alle medische specialismen voorkomt. Uit de Landelijke prevalentiemeting 

Zorgproblemen bleken chronische wonden in de thuiszorg bij 3,7% van de patiënten aanwezig, 

terwijl bij 5,4% van de cliënten in verpleeg-verzorgingshuizen één of meer chronische wonden 

werden geconstateerd [4].  

De normale wondgenezing van het lichaam zorgt ervoor dat deze wonden binnen vier tot zes 

weken genezen. Echter, niet alle wonden genezen en het aantal patiënten met complexe wonden, 

waarbij de wondgenezing stagneert of zelfs achteruit gaat, neemt toe [3]. Een complexe wond 

betekent voor de patiënt pijn, sociaal isolement en zorgafhankelijkheid [5-9]. Deze factoren hebben 

een grote invloed op de kwaliteit van leven die deze patiënten ervaren [10-13]. De toename van 

complexe wonden brengt een stijging van de kosten voor wondzorg met zich mee [3, 14]. 

Zorgverzekeraars schatten de gemiddelde genezingsduur van complexe wonden op 14-16 weken 

en hebben de overtuiging dat dit significant kan worden verkort met het instellen van de 

regiefunctie wondzorg [15].  

De zorg voor patiënten met wonden is sterk versnipperd doordat het wordt aangestuurd vanuit 

meerdere specialismen, uitgevoerd door verschillende zorgverleners en met wisselende 

behandelaars zodra de patiënt wordt overgedragen van de specialist naar de 

huisarts/verpleeghuisarts. Wondgenezing wordt vrijwel nooit in de klinische setting bereikt. Vanuit 

een universitair medisch centrum (UMC) is de patiënten meestal overgedragen naar de 2e of 1e lijn 

voordat de wond is genezen. Deze kenmerken maken de wondzorg een minor probleem voor de 

individuele specialismen, maar een major issue voor de patiënt, het ziekenhuis en de maatschappij 

[16].  

De samenwerking en communicatie in de keten is een belangrijke beïnvloedende factor voor de 

wondgenezingsduur[3]. In 2016 uitte de Inspectie voor de Gezondheidszorg in “Het Resultaat telt 

2014” al haar zorgen over het gebrek aan sturing en communicatie t.a.v. de complexe wondzorg. 

Verschillende landelijke rapporten adviseerden het instellen van een regiefunctie wondzorg en 

sturing met prestatie-indicatoren zoals genezingsduur of oppervlakte reductie.[3, 17] De 

Wondexpertisecentra van de UMC’s kunnen als geen ander de complexe wondzorg onderbouwen 

en de regiefunctie in de keten vorm geven [18-20]. Deze regiefunctie optimaliseert de verbinding 

en afstemming tussen de medische specialismen én de partijen binnen de keten van zorg rond 

deze patiënten. Dit biedt een unieke basis voor prestatiemeting.  

Over de opbrengst  

De ontwikkeling en ontsluiting van stuurindicatoren voor de wondzorg staan nog in de 

kinderschoenen[3]. Momenteel heeft geen van de Nederlandse ziekenhuizen inzicht in de 

resultaten van zorg aan patiënten met complexe wonden in de keten. Bij zowel behandelaars, 

management als zorgverzekeraars bestaat er behoefte aan het kwantificeren van de effecten van 

de behandeling van complexe wonden en de resultaten van de regiefunctie voor een betere sturing 

op de zorgverlening in de keten. Stuurindicatoren als genezingsduur, heropname en ligduur, 

kwaliteit van leven en patiënttevredenheid bieden de Raad van Bestuur, het 

wondexpertisecentrum, en de thuiszorg inzicht in de resultaten van netwerken van zorg en de 

uitkomsten van een zorgketen over een langere termijn die voor de patiënt behandeld vanuit een 

UMC relevant zijn. Het totaaloverzicht van de uitkomsten van de wondzorg biedt de RvB een 

stuurinstrument bij juist die patiëntengroep waarvoor het UMC de verantwoordelijkheid draagt en 

de regiefunctie in de keten heeft.  

De doelstelling van dit project is een breed gedragen indicatorkeuze en de realisatie van relevante 

stuurinformatie voor de Raad van Bestuur ten aanzien van de complexe wondzorg in de keten. 
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Praktisch gezien biedt dit project een overzicht van de stuurinformatie t.a.v. wonden en de keuze 

van relevante stuurinformatie door een expertpanel van professional in de wondzorg, managers en 

bestuurders. 

Doelgroep en gebruikersgroep  

Dit project zal een belangrijke impuls geven aan de realisatie van stuurinformatie voor Raden van 

Bestuur van UMC’s en ziekenhuizen. Hierop kunnen beleidsbeslissingen worden gebaseerd die 

invloed hebben op de gehele keten van zorg aan patiënten met wonden. Daarnaast zal de 

inventarisatie van indicatoren voor professionals in de wondzorg een overzicht bieden waarmee zij 

een eigen keuze voor interne sturing kunnen maken. Daarbij lijkt de combinatie van proces- en 

uitkomstindicatoren te kunnen bijdragen aan een gedifferentieerd beeld van de kwaliteit van de 

zorgverlening en de onderdelen waarop kwaliteitswinst te boeken is. 
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Methode 
Design; kwalitatief onderzoek met Delphi rondes onder deskundigen van de Raad van Bestuur 

(RvB), wond- en wondzorgprofessionals en managers. Vragenlijstontwikkeling op basis van 

literatuuronderzoek. 

Literatuuronderzoek naar indicatoren voor de kwaliteit van de wondzorg 

Twee onderzoekers, waaronder de projectleider voeren het literatuuronderzoek uit om een 

objectieve benadering te garanderen. Daarbinnen worden onderstaande stappen doorlopen. 

1. Zoekstrategie ((“Quality Indicators, Health Care” [Mesh]) AND ((“skin ulcer” [MeSH Terms] 

OR skin ulcer [tiab]) OR (“wounds and injuries” [MeSH Terms] OR wound [tiab])) uitwerken 

in PubMed.  

2. Onafhankelijke beoordeling van geschikte artikelen voor de review door 2 onderzoekers. 

3. Beoordeling artikelen en samenvatting in review-verslag. 

4. Beschrijving van alle indicatoren met kenmerken (populatie, teller/noemer e.d.) voor 1e 

Delphironde. 

Modified-Delphi onderzoek (figuur 1)  

Onderzoek naar de voorkeur van de Raad van Bestuur, management en wondzorgprofessionals in 

het ziekenhuis én de thuiszorg 

1. Aandachtsgebieden naar 

etiologie: postoperatieve 

wondinfectie, traumatische 

wond, decubitus, ulcus cruris, 

arterieel ulcus, diabetisch 

voetulcus,  

2. Indicatoren: op basis van 

literatuuronderzoek,  

3. Limesurvey enquêtes in 2 Delphi 

rondes en afsluitende plenaire 

3e ronde voor consensus.  

4. Verslag Delphi-onderzoek 

 

 

 

 

 

 

Haalbaarheid van de dataverzameling 

Inventarisatie van de benodigde gegevens en de haalbaarheid van de dataverzameling. 

Gedurende het onderzoek naar de wenselijke indicatoren onderzoekt de projectleider samen met 

de data-analist de haalbaarheid van het verzamelen van de benodigde gegevens en databronnen 

en maakt de uitkomsten daarvan onderdeel van de 2e Delphi ronde. 

Queryontwikkeling met de gegevens 

Met de benodigde gegevens zal de data-analist samen met de projectleider een query per indicator 

ontwikkelen.  

 

  

Start: aannames en 
vraagstellingen

Inventarisatie 
haalbaarheid

Uitkomsten
1e Delphi ronde

1e Expert 
Ronde

2e Expert 
Ronde

      1            2

Tussentijdse 
analyse

Uitkomsten 
2e Delphi ronde

3e Plenaire 
Expert Ronde

3

Eindverslag

Consensus
3e Delphi ronde

Figuur 1: Schematische weergave Delphi onderzoek  



 

 

 Page 10 

of 53 

Resultaten 

Literatuuronderzoek 

Een systematische literatuursearch in wetenschappelijke databases (Embase.com, Medline Ovid, 

Web of science, Cochrane CENTRAL, CINAHL EBSCOhost, Google scholar ) werd ondernomen 

met specifieke zoektermen voor de concepten “Performance Indicators”, “Wounds” en “Health Care 

Quality”. Een gedetailleerd overzicht van de zoektermen is opgenomen in bijlage 2. De eerste 

selectie geschiktheid van de artikelen op basis van titel en abstract voor opname in de review werd 

door twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar gedaan met behulp van een aantal vooraf 

gedefinieerde criteria. Met de zoekstrategie vonden we 6752 artikelen, waarvan er 3762 over 

beleven na verwijdering van dubbele titels (Tabel 1).  

Twee onderzoekers (AMvD en JWvN) selecteerden onafhankelijk van elkaar 372 artikelen op titel 

en abstract op basis van de volgende criteria: 

 Inclusie Exclusie 

Populatie  volwassenen kinderen; screen op child, pediatric, neonatal, 

bijzondere aandoeningen zoals sikkelcelanemie 

Wonden  decubitus, postoperatieve wondinfectie, 

diabetische voetulcus, leg ulcer, en 

wondzorg 

burns, gunshot, acne, oncologische ulcera, radiation 

wounds, spinal cord injury, brain injury, , cesarean 

section, maternal, obstetric, disaster, firearms, trauma 

care, ICU, peri-operative, operating room 

Setting verpleeghuis, ziekenhuis, general, surgical, 

thuiszorg Ketenbenadering (niet 

hard/noodzakelijk) 

operating room, emergency department, trauma care, 

failure te rescue, pre-hospital, ambulance, dental, 

road safety, verkeersveiligheid, divers 

Indicatoren  uitkomsten, kwaliteit van leven 

patiënttevredenheid, nursing quality 

indicators  

composite indicators, costs, staffing, workload, 

attitude 

Tabel 2: in- en exclusiecriteria bij de selectie van artikelen 

Database Aanvankelijk aantal artikelen Aantal na verwijderen van duplicaten 

Embase.com 2702 2654 

Medline Ovid  1901 540 

Web of science   1121 222 

Cochrane CENTRAL 124 53 

CINAHL EBSCOhost  704 174 

Google scholar  200 119 

Total 6752 3762 

Tabel 1 Zoekresultaten vanuit de verschillende wetenschappelijke en openbare databases  
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In een tweede ronde werden de artikelen op geschiktheid gescreend. Wij 

vonden in de literatuur onderscheid tussen indicatoren voor de 

verschillende type wonden (diabetische voet ulcus, ulcus cruris) en 

generieke indicatoren t.a.v. wondzorguitkomsten (wondgenezing, 

complicaties, kwaliteit van leven), het wondzorgproces (diagnostiek, 

behandeling), en wondindicatoren naar de kwaliteit van preventie. De 

indicatoren die betrekking hadden op het preventieve proces hebben we 

geëxcludeerd voor dit onderzoek vanwege de doelstelling van deze 

indicatoren (preventie, niet behandeling). Dit bleek het geval bij het 

overgrote deel van de artikelen over decubitusindicatoren. Deze werden in 

gezamenlijke beoordeling als nog geëxcludeerd. Ditzelfde gold voor veel 

artikelen over indicatoren voor postoperatieve wondinfectie. Uiteindelijk 

bleven daarmee 103 artikelen over voor de screening op volledige tekst, 

waarbij artikelen die waren gebaseerd op een individuele mening of 

editorial afvielen (figuur 2). Daarmee bleven 54 artikelen over voor de 

ontwikkeling van de vragenlijst voor de 1e Delphironde. 

Uitkomst literatuuronderzoek 

De indicatoren rangschikten wij naar type wond en type indicator. Daarmee ontstond een 

indicatoren matrix (tabel 3) die een overzicht geeft van de indicatoren en de gebieden waarvoor wij. 

Hieruit is af te leiden dat niet voor alle gebieden indicatoren of uitkomstmaten beschikbaar zijn. Bij 

het onderscheid in type wond vonden wij een beperkte hoeveelheid literatuur over wonden in het 

algemeen en meer onderzoek naar indicatoren voor specifiek wondtypen, zoals decubitus, 

diabetische voet en het veneuze en arteriële ulcus. In het type wonden beperkten wij de selectie 

door uitsluiting van oncologische ulcera en brandwonden. Deze wonden zijn zo specifiek dat zij 

alleen worden behandeld in specifieke centra. De wonden die wij selecteerden worden 

voornamelijk gezien in de 1e, 2e en 3e lijn en de keten daartussen. 

Indicator matrix 

Wonden 

Indicatoren 

Structuur Proces Uitkomst 

Patient reported 

QoL, QoC 

Algemeen/ Checklist 

organisatiestructuur 

wondzorg[21]. 

Wondverpleegkundige, 

Multidisciplinaire 

vergaderingen, 

Implementatie 

wondprotocol, Oorzaak 

wond in EPD Preventieve 

maatregelen in EPD, 

Informatiebrochure 

chronische wonden, 

Standaard informatie en 

overdracht bij ontslag[22] 

 Wondgenezing-duur 

[1, 2]. 

Wondgenezingsperc

entage [23-26] 

Recurrence rate [27] 

Kwaliteit van 

leven[28-30] 

Patiënt-

tevredenheid [31] 

Diabetic foot Multidisciplinair team [32] Gebruik van 

classificatiesystemen [32-

34] 

Wondgenezing [21, 

33-36], Amputatie 

onderste 

extremiteiten[36, 37] 

Kwaliteit van 

leven[28, 29, 34] 

Search 
databases

6752

Removing 
duplicates

3762

Screening title 
and abstract 

353

Screening full 
tekst

103

Figuur 2 Selectieproces 



 

 

 Page 12 

of 53 

Wonden 

Indicatoren 

Structuur Proces Uitkomst 

Patient reported 

QoL, QoC 

Veneus ulcus Zorgpad [30, 38] Gebruik van 

classificatiesystemen [33, 

34, 38] Diagnostische 

testen bij 1e analyse [38] 

Genezingspercentag

e, mediane 

wondgenezing [39-

41] Recurrence 

[30]Kwaliteit van 

leven 

Kwaliteit van 

leven[28, 29] 

Decubitus  Gebruik van 

classificatiesystemen[16] 

Wondgenezing [42-

44] 

Kwaliteit van 

leven[45, 46] 

Traumatische 

wond 

  Ongeplande 

heropname [47] 

Kwaliteit van 

leven[48] 

Chirurgische 

wond 

  Wondgenezing 

donorsite[21] 

 

Tabel 3: Indicatorenmatrix voor de verschillende type wonden 

Indicatorontwikkeling specifiek voor het meten van de kwaliteit van de zorgverlening in de 

wondzorg is nog schaars.[49] Ook de validatie van indicatoren staat in de kinderschoenen. 

Daarmee zijn veel indicatoren afgeleid van expert opinion en kwaliteitsprojecten. 

Uitkomstindicatoren 

Wondgenezing is een van de belangrijkste uitkomstindicatoren. Deze wordt op verschillende 

manieren gemeten, zoals wondgenezingsduur in weken of percentage patiënten met een genezen 

wond binnen een bepaalde tijdsduur.[2, 21, 26] Wondgenezingsduur wordt zowel bij wonden in het 

algemeen, zoals acute en chronische wonden, als bij specifieke wonden, zoals de donorsite van 

een huidtransplantatie [21], beschreven. Daarnaast maken complicaties onderdeel uit van de 

uitkomstmaten, zoals het percentage amputaties bij de diabetische voet.[36] en de ongeplande 

heropname [47] 

Case mix is een punt van aandacht bij uitkomstindicatoren voor de wondzorg.[44, 50-54] De 

heterogeniteit van wonden wordt door meerdere onderzoekers benoemd en dit beïnvloedt de 

noodzaak voor correctie. 

Patiënt reported outcomes.  

Het uitgangspunt bij de keuze van indicatoren is de patiënt. Daarbij zijn twee perspectieven te 

onderscheiden: kwaliteit van leven en patiënttevredenheid. Patiënten benoemen verschillende 

behandeldoelen, die zijn onder te verdelen in 3 groepen [55-57]: 

1. Gerelateerd aan de wond en wondbehandeling (genezen van letsel(s)/ de wond(en), 

duidelijke diagnose en therapie, vrij van pijn, geen overmatig wondexsudaat, geen 

onaangename geur van de wond, weinig tijd nodig voor dagelijkse wondbehandeling) 

2. Gerelateerd aan de kwaliteit van leven (normaal dagelijks leven kunnen leiden, groter 

wordend plezier in het leven, productief in het dagelijks leven) 

3. Gerelateerd aan de relatie met de zorgverleners (vertrouwen in de therapie, minder 

afhankelijk van dokter- en kliniekbezoeken, geen angst dat de ziekte erger wordt) 

Voor de meting van de kwaliteit van leven (patiënt reported outcome measures, PROM’s) zijn 

verschillende wondspecifieke vragenlijsten ontwikkeld en gevalideerd.[10, 28, 29, 58, 59]  

Patient reported experience measures (PREM’s) worden in toenemende mate gebruikt om de 

kwaliteit van de zorgverlening t.a.v. de professional/patiënt interactie te meten.[31, 48, 60-62] 

Hiervoor zijn zowel generieke [31] als ziekte specifieke vragenlijsten[48, 62] ontwikkeld. Echter, 

een wondspecifieke vragenlijst ontbreekt vooralsnog. Dit patiëntperspectief is belangrijk voor de 

weging van de informatie ten aanzien van sturing.  

Patient reported outcome measures (PROM’s) geven een indicatie van de kwaliteit van leven en de 

verbetering daarin als gevolg van de behandeling. Niet-fatale gezondheidsuitkomsten van ziekten 
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en verwondingen zijn cruciale overwegingen bij het verbeteren en monitoren van individuele de 

gezondheid van patiënten als ook van de volksgezondheid.[51] De Global Burden of Disease 

(GBD) studies die in 1990 en 2000 werden uitgevoerd, waren de eerste studies om niet-fatale 

gezondheidsresultaten te kwantificeren in een uitgebreide reeks aandoeningen op mondiaal en 

regionaal niveau. De maat waarin dit kan worden uitgedrukt is het aantal jaren met een handicap 

(years lived with disability,YLDs).[51] Deze maat maakt het mogelijk om de ernst van de 

aandoening te vergelijken met andere ziekten. 

Procesindicatoren 

Procesindicatoren geven inzicht in wat we doen tijdens de interactie met de patiënt. Een eenduidig 

taalgebruik is daarbij van belang. De artsen en verpleegkundigen documenteren wonden vanaf de 

opname, gedurende de gehele hospitalisatie en daarna.[63] Gedurende het gehele zorgproces in 

de keten documenteren meerdere aanbieders in meerdere instellingen en met wisselende teams 

van clinici. Om deze documentatie te vergemakkelijken en de veiligheid van de patiënt te 

waarborgen moet universele wondzorgterminologie consistent worden gebruikt. 

Classificatiesystemen spelen daarbij een belangrijke rol, zoals Decubituscategorie bij 

decubituswonden, Texasclassificatie bij diabetische voetwonden en CEAP classificatie bij de ulcus 

cruris.[32, 38, 64] De basis voor deze indicatoren is veelal gelegen in (inter)nationale richtlijnen. 

Deze vormen ook de basis voor procesindicatoren die een indicatie geven van de belangrijke 

diagnostische testen voor het analyseproces, zoals enkel-armindex bij ulcus cruris[38], en de 

analyses van neuropathie en ischemie bij diabetische voet.[65]  

 

Structuurindicatoren 

In een Nederlands onderzoek naar de kwaliteit van de zorg voor patiënten met chronische wonden 

werden verschillende structuurindicatoren benoemd, zoals wondverpleegkundige voor chronische 

wonden, bespreking van patiënten in multidisciplinaire vergaderingen, Implementatie van een 

protocol / richtlijn, oorzaak van chronische wond wordt vermeld in de patiëntrecord, preventieve 

maatregelen worden vermeld in EPD, informatiebrochure over chronische wonden, standaard 

informatieoverdracht bij ontslag.[22]  

De V&VN Wondexpertise formuleerde een checklist waaraan wondexpertisecentra moeten voldoen 

als minimale uitgangswaarden. [21] Als structuurindicatoren werden het multidisciplinaire team bij 

de behandeling van patiënten met diabetische voet ulcera [32] en een Zorgpad [30, 38] bij 

patiënten met een veneus ulcus gevonden. 

 

Vragenlijstconstructie 

Met de resultaten uit de literatuur omschreven we de indicatoren in detail en voegden daarbij 

stellingen om de voorkeur en visie van Raad van Bestuur, Management en Wondprofessionals te 

onderzoeken. In de 1e ronde van het Delphi-onderzoek stonden de indicatoren zelf op de 

voorgrond. De indicatoren deelden wij op in 3 gebieden; structuur, proces en uitkomst. Wij 

selecteerden 17 uitkomstindicatoren, 6 procesindicatoren en 1 structuurindicator.  Deze 24 

indicatoren verdeelden wij in 9 wonddomeinen. 

Indicatoren Definitie  

Uitkomstindicatoren   

1.1 Wondgenezing <6 weken % patiënten met een met een gesloten wond binnen 6 weken na eerste zorgcontact 

1.2 Wondgenezing donorsite % SSG patiënten met een donorsite met een gesloten wond binnen 3 weken. 

1.3 % wondgenezing % patiënten met een gesloten wond in de behandelperiode 

2 Recurrence rate % patiënten die binnen 3 maanden na de wondgenezing opnieuw een zelfde open 

wond heeft ontwikkeld van alle patiënten met wondgenezing in het verslagjaar 

3.1 Wondgenezing DFU % patiënten met een diabetische voetwond met een Texasclassificatie B3 en hoger 

met een gesloten wond 

3.2 Behandeling eenvoudige 

DFU 

% patiënten met een niet-gecompliceerde diabetische voetwond met een gesloten 

wond van alle patiënt met een DFU 
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Indicatoren Definitie  

3.3.1 Volledige wondgenezing 

DFU 

% patiënten met volledige wondgenezing van alle nieuwe patiënten met een ernstigste 

voetwond Texasklasse Graad 2 in de verslagperiode 

3.3.2 Andere uitkomst DFU % patiënten met een andere uitkomst van alle nieuwe patiënten met een ernstigste 

voetwond Texasklasse Graad 2 in de verslagperiode 

3.3.3 DFU nog aanwezig % patiënten bij wie de wond (nog) niet is genezen van alle nieuwe patiënten met een 

ernstigste voetwond Texasklasse Graad 2 in de verslagperiode 

3.4.1 Incidentie amputatie DFU % patiënten met een diabetische voetwond én een eerste amputatie aan de onderste 

extremiteiten in de verslagperiode 

3.4.2 Verhouding min./volledige 

amputatie DFU 

verhouding tussen minimale en volledige amputatie bij een eerste amputatie (minor-

major ratio of the first LEA)  

3.5 twee jaars overleving 

onderbeen na 1e minimale 

amputatie 

Twee jaar overleving met behoud van onderbeen na eerste minimale amputatie aan de 

onderste extremiteiten 

4.1 Mediane wondgenezing 

VLU 

mediane genezingsduur in weken van patiënten met een gesloten ulcus cruris waarbij 

in het verslagjaar een behandeling is afgesloten 

4.2 Wondgenezing VLU percentage patiënten met een ulcus cruris met een enkel/armindex hoger dan 0,8 en 

lager dan 1,2 met een gesloten wond binnen 90 dagen  

5.1 Genezingsduur decubitus % patiënten met een decubitus categorie 3 met een gesloten wond binnen 90 dagen 

6.1 Patiënttevredenheid de mate waarin een patiënt tevreden is met de zorg die zij van hun zorgverlener(s) 

heeft ontvangen 

6.2 Kwaliteit van leven gemiddelde gezondheidswinst gemeten met een specifieke kwaliteit van leven 

vragenlijst bij patiënten met wonden 

Procesindicatoren   

7.1 Decubituscategorie bij 

decubituswonden 

% nieuwe patiënten met een decubituswond waarbij de decubituscategorie onderdeel 

uitmaakt van de eerste analyse van de wond 

7.2 Texasclassificatie bij DFU % nieuwe patiënten met een diabetische voetwond waarbij de Texasclassificatie 

onderdeel uitmaakt van de eerste analyse van de wond 

7.3 CEAP-classificatie bij VLU % nieuwe patiënten met een ulcus cruris waarbij de CEAP classificatie onderdeel 

uitmaakt van de eerste analyse van de wond 

8.1 Enkel/arm-index bij VLU % nieuwe patiënten met een ulcus cruris waarbij de enkel-armindex (verhouding 

tussen bloeddruk enkels en bovenarmen) onderdeel uitmaakt van de eerste analyse.  

8.2Analyse neuropathie bij DFU % nieuwe patiënten met een diabetische voetwond waarbij het onderzoek naar 

neuropathie onderdeel uitmaakt van de eerste analyse 

8.3 Analyse ischemie bij DFU % nieuwe patiënten met een diabetische voet wond waarbij de inventarisatie van de 

vaatstatus met een echo/doppler onderdeel uitmaakt van de eerste analyse 

Structuurindicatoren   

9.1 Wondexpertisecentrum aantal vragen met JA beantwoord op een checklist voor wondexpertisecentra 

(wondverpleegkundige voor chronische wonden, bespreking van patiënten in 

multidisciplinaire vergaderingen, Implementatie van een protocol / richtlijn, oorzaak van 

chronische wond wordt vermeld in de patiëntdossier, preventieve maatregelen worden 

vermeld in de patiëntdossier, informatiebrochure over chronische wonden, standaard 

informatieoverdracht bij ontslag) 

Tabel 4: Indicatoromschrijving SSG= split skin graft, DFU= diabetic foot ulcer, VLU= veneous leg ulcer 

 

Per indicator beschreven wij de definitie of achtergrond, de operationalisatie en relatie met 

kwaliteit. Daarop volgden de vragen over de stuurmogelijkheid waarmee wij de visie/voorkeur 

onderzochten. Met de vrije tekst velden nodigden wij de respondenten uit een onderbouwing van 

hun visie te geven ( bijlage 1: Vragenlijst voor 1e Delphironde). Hieronder een voorbeeld van de 

beschrijving van een indicator en de bijbehorende vragen: 

 

 
Wondgenezing Achtergrond: een gesloten wond is het belangrijkste doel van wondbehandeling. De ernst van de wond speelt 

hierbij een rol. De genezing van een wond verloopt volgens een vast patroon. Dit patroon bestaat uit vier fasen die altijd in een 

chronologische volgorde verlopen te weten: hemostase, inflammatie, proliferatie en remodelering[1, 2]. Bij complexe wonden 

bedraagt de totale periode van wondgenezing theoretisch 4-6 werken. Relatie tot kwaliteit: Voor een optimale wondgenezing 

spelen kennis van systemische en wondspecifieke factoren een rol. De integratie van al deze factoren in het behandelplan zal 

leiden tot optimale wondgenezing. Vroegtijdige onderkenning van stagnatie in de wondgenezing is essentieel voor de tijdige 

aanpassing van dit behandelplan. Focus op alle factoren die een rol spelen in wondgenezing zal leiden tot optimale 

wondgenezing. Definitie: percentage patiënten met een met een gesloten wond binnen 6 weken na eerste zorgcontact. Teller: 
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Uitkomsten Delphi-onderzoek 

In de 1e Delphi ronde gaf het expertpanel hun mening over de relevantie van indicatoren, 

stuurinformatie en noodzaak tot case-mix. In de onderstaande tabel zijn de meningen van de 

respondenten samengevat. Per indicator wordt de mening van de expert gegeven in percentages 

met daarachter het aantal respondenten per reactie van het totale aantal respondenten (n/N). 

Indicator Relevant % (n/N) Stuurinformatie % (n/N) Case mix % (n/N) 

Uitkomstindicatoren  ja neutraal nee ja neutraal nee ja neutraal nee 

1.1 Wondgenezing <6 wk 83 (5/6) 17 (1/6)  40 (2/5) 20 (1/5) 40 (2/5) 66 (4/6) 17 (1/6) 17 (1/6) 

1.2 Wondgenezing 

donorsite 

60 (3/5)  40 (2/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 40 (2/5) 20 (1/5) 40 (2/5) 

1.3 percentage 

wondgenezing 

80 (4/5) 20 (1/5) 0 80 (4/5)  20 (1/5) 40 (2/5) 60 (3/5)  

2 Recurrence rate 40 (2/5)  60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 60 (3/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 

3.1 Wondgenezing DFU 80 (4/5)  20 (1/5) 80 (4/5) 20 (1/5)  40 (2/5) 60 (3/5)  

3.2 Behandeling 

eenvoudige DFU 

40 (2/5)  60 (3/5) 40 (2/5) 20 (1/5) 40 (2/5) 20 (1/5) 80 (4/5)  

3.3.1 Volledige 

wondgenezing DFU 

60 (3/5)  40 (2/5) 40 (2/5)  60 (3/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 

3.3.2 Andere uitkomst DFU 60 (3/5)  40 (2/5) 20 (1/5) 40 (2/5) 40 (2/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 

3.3.3 Niet genezen DFU 60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 40 (2/5) 20 (1/5) 40 (2/5) 20 (1/5) 40 (2/5) 40 (2/5) 

3.4.1.Incidentie amputatie 

DFU 

80 (4/5)  20 (1/5) 80 (4/5)  20 (1/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 

3.4.2.Ratio minimale/ 

volledige amputatie 

40 (2/5)  60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 

3.5 twee jaar overleving na 

minor LEA bij DFU 

60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 40 (2/5) 20 (1/5) 40 (2/5) 

4.1 Mediane wondgenezing 

VLU 

80 (4/5)  20 (1/5) 80 (4/5)  20 (1/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 

4.2 % wondgenezing VLU  60 (3/5) 40 (2/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 80 (4/5)  
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Indicator Relevant % (n/N) Stuurinformatie % (n/N) Case mix % (n/N) 

5 Genezingsduur decubitus 80 (4/5)  20 (1/5) 80 (4/5) 20 (1/5)  60 (3/5) 40 (2/5)  

6.1 Patiënttevredenheid 80 (4/5) 20 (1/5)  80 (4/5)  20 (1/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 

6.2 Kwaliteit van leven 80 (4/5)  20 (1/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5)    

Procesindicatoren  ja neutraal nee ja neutraal nee ja neutraal nee 

7.1 Decubituscategorie bij 

decubituswonden 

60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5) 100 

(5/5) 

   40 (2/5) 60 (3/5) 

7.2 Texasclassificatie bij 

DFU 

60 (3/5)  40 (2/5) 80 (4/5)  20 (1/5)  60 (3/5) 40 (2/5) 

7.3 CEAP-classificatie bij 

VLU 

20 (1/5) 40 (2/5) 40 (2/5) 40 (2/5) 20 (1/5) 40 (2/5)  60 (3/5) 40 (2/5) 

8.1 Enkel/arm-index bij VLU 80 (4/5)  20 (1/5) 100 

(5/5) 

  20 (1/5) 20 (1/5) 60 (3/5) 

8.2 Analyse neuropathie bij 

DFU 

20 (1/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 60 (3/5) 20 (1/5) 20 (1/5)  80 (4/5) 20 (1/5) 

8.3Analyse ischemie bij 

DFU 

40 (2/5) 20 (1/5) 40 (2/5) 80 (4/5) 20 (1/5)   80 (4/5) 20 (1/5) 

Structuurindicatoren  ja neutraal nee ja neutraal nee ja neutraal nee 

9.1 Wondexpertisecentrum 80 (4/5) 20 (1/5)  60 (3/5) 40 (2/5)   40 (2/5) 60 (3/5) 

Tabel 4: Uitkomsten 1e Delphironde. Afkortingen DFU: diabetische voetulcus, VLU: veneus leg ulcus, CEAP: Clinical, 

Etiological, Anatomical and Pathofysiological classification, enkel-armindex: verhouding bloeddruk enkel en bovenarm 

In tabel 4 markeerden wij 80% als cut-off voor een positief oordeel van het expertteam voor het 

onderdeel van de indicator. Voor de bepaling van de geschiktheid van de indicator voor 

stuurinformatie wogen wij de relevantie van de indicator met de waarde voor de stuurinformatie. 

Alleen als 80% van het expertteam beide positief beoordeelden achtten wij de indicator geschikt 

voor het kwaliteitsdashboard van de Raad van Bestuur. Hieruit kwamen 6 geschikte indicatoren 

naar voren; vijf uitkomstindicatoren.1.3 percentage wondgenezing, 3.1 Wondgenezing DFU, 

3.4.1.Incidentie amputatie DFU, 5 Genezingsduur decubitus, 6.1 Patiënttevredenheid en één 

procesindicator, 8.1 Enkel/arm-index bij VLU. 

Belangrijker bleken de commentaren van de expertteamleden in de vrije tekst bij de indicatoren 

(bijlage 4). Daaruit blijkt een beperkte consensus onder de expertteamleden. Hieraan liggen 

verschillende oorzaken ten grondslag, die we grofweg in 4 categorieën kunnen indelen: 

5. Verschil van inzicht over definitie; 

6. Verschil van inzicht over de toepassing/ nut van de indicator in het kader van sturing; 

7. Twijfels over de grote variatie binnen de patiëntengroep en bijkomende case-mixcorrectie; 

8. Onduidelijkheden over de keten. 

Het zijn juist deze commentaren die duidelijk maken dat er op dit moment nog geen definitieve 

conclusie getrokken kan worden over de indicatoren voor de 2e Delphi ronde. Het expertteam voor 

de 1e Delphironde bestond uit 10 personen en wij bereikten een responsrate van 50%. Het verdient 

aanbeveling om de uitkomsten van de 1e Delphi ronde voor te leggen aan een grotere groep van 

expert vanuit de zorg én het management voorafgaand aan de 2e Delphi ronde. Deze ervaring is in 

lijn met internationaal onderzoek. Het CoreVen project (Core outcome set for Venous leg 

ulceration) van de University of Leeds en de National University of Ireland Galway legde in januari 

2018 de bevindingen van een eerder expertpanel opnieuw voor aan een grotere groep van 

experts.[66] 

De vragen over casemixcorrectie bleken in deze fase van het onderzoek nog te prematuur en de 

uitkomsten laten ook uiteenlopende uitkomsten zien. 

 

Bij aanvang is dit onderzoek opgezet om een set van indicatoren te identificeren voor het 

dashboard van de Raad van Bestuur. De praktijk bleek echter weerbarstiger en nader onderzoek is 

wenselijk om te komen tot een breed gedragen set van stuurindicatoren. 
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Conclusie 
De realisatie van een breed gedragen indicatorkeuze als basis voor relevante stuurinformatie voor 

de Raad van Bestuur ten aanzien van de complexe wondzorg in de keten bleek binnen dit project 

een te ambitieuze doelstelling. De materie bleek te complex. Daardoor is het niet mogelijk 

gebleken indicatoren te kiezen, die als stuurinformatie voor bestuurders kunnen worden gebruikt. 

Daarmee hebben wij geen kernset kunnen opstellen. 

Uit zowel het literatuuronderzoek als het 1e Delphi-onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van 

indicatoren voor stuurinformatie over de wondzorg in de keten nog in de kinderschoenen staat. De 

literatuur laat een grote variatie aan indicatoren zien, veelal gebaseerd op uitkomstmaten van 

wetenschappelijk onderzoek. Voor deze indicatoren is de consensus onder expert vanuit de 

literatuur nog onduidelijk. Onze inventarisatie onder professionals en managers laat zien dat deze 

consensus zich beperkt tot 6 geschikte indicatoren, waaronder vijf uitkomstindicatoren (1.3 

percentage wondgenezing, 3.1 Wondgenezing DFU, 3.4.1.Incidentie amputatie DFU, 5 

Genezingsduur decubitus, 6.1 Patiënttevredenheid) en één procesindicator (8.1 Enkel/arm-index 

bij VLU). De commentaren van de expertteamleden in de vrije tekst bij de indicatoren laten slechts 

beperkte consensus onder de expertteamleden zien. Er blijken nog veel onduidelijkheden te 

bestaan over de definitie en toepassing van de indicatoren, twijfels over de grote variatie binnen de 

patiëntengroep en bijkomende case-mixcorrectie en de sturing in de keten. Dit vraagt om 

uitbreiding van het onderzoek en het expertteam om een weloverwogen advies te kunnen geven. 

Aanbevelingen 

Wat levert het op 

Wondzorg aan patiënten en de daaraan gerelateerde wondgenezingsduur is een onderbelicht 

onderwerp. Bij zowel behandelaars, management als zorgverzekeraars bestaat er behoefte aan 

het kwantificeren van de effecten van de behandeling van complexe wonden en de resultaten van 

de regiefunctie voor een betere sturing op de zorgverlening in de keten. Daarbij ligt de nadruk op 

zinvolle stuurinformatie met een groot draagvlak onder zowel wondprofessionals als managers 

bestuurders. Informatie over de kwaliteit van de wondzorg in de keten biedt een instrument om te 

sturen op efficiënte zorg die leidt tot optimale wondgenezingsduur voor de individuele patiënt. 

Kortere genezingsduur zal direct invloed hebben op de kosten van de wondzorg en de 

maatschappelijke inpakt daarvan. 

Houd rekening met  

Om te komen tot zinvolle stuurinformatie is het draagvlak voor de stuurinformatie belangrijk en 

wondzorgprofessional moeten de informatie ook in eigen praktijk kunnen gebruiken om de zorg te 

verbeteren. Op dit moment is de consensus hiervoor nog niet sterk genoeg. Nader onderzoek en 

afstemming onder professionals en managers zal dit kunnen bewerkstelligen.  

Ervaringen uit de praktijk  

Wondzorg in de keten is een onderbelicht onderwerp dat meer aandacht behoeft. Hieronder 

illustreren wij dit aan de hand van een voorbeeld. Meneer Janssen is na opname in het ziekenhuis 

voor een buikoperatie na een postoperatieve wondinfectie met een secundair genezende 

chirurgische wond naar huis ontslagen met thuiszorg. De thuiszorgverpleegkundige komt dagelijks 

de wond verzorgen en maakt zich zorgen om de stagnatie in de wondgenezing. Er is duidelijk geen 

sprake van wondoppervlakte reductie. Ze vraagt aan de patiënt om aan de arts op de polikliniek bij 

de controle na zes weken door te geven dat “zij zich zorgen maakt om de wond”. Op de polikliniek 

kijkt de arts naar de wond en ziet een mooie rode wond. Hij geeft aan de patiënt door dat de wond 

er goed uit ziet en hij zich geen zorgen hoeft te maken. Hij ziet de patiënt graag weer over zes weken. 

Twaalf weken na ontslag is er nog steeds geen sprake van wondoppervlaktereductie en belt de 

patiënt zelf naar het wondexpertisecentrum voor advies. Drie weken later is de wond dicht. Deze 

casus is geen uitzondering en exemplarisch voor de communicatie tussen professionals in de keten. 

Het laat ondubbelzinnig zien dat we gerichte informatie over wondgenezing nodig hebben waarbij de 

afstemming en consensus onder professionals over meten en communiceren van wondaspecten 
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essentieel zijn voor de kwaliteit van zorg. Dit onderzoek laat zien dat we in dit proces meer energie 

moeten steken dan gedacht.  

Aan de slag:  

Het is evident dat wondzorg in de keten meer aandacht nodig heeft. Hiervoor zijn een aantal 

randvoorwaarden noodzakelijk; bewustwording, adressering, draagvlak en eigenaarschap. Dit kan 

op landelijk niveau, maar ook ziekenhuizen kunnen zich hardmaken voor het verbeteren van de 

kwaliteit van de wondzorg in de keten met de volgende randwoorwaarden: 

1. Bewustwording  

In ziekenhuizen regeert de productie van de dag waarbij tijd de meest beperkende factor is. Daarbij 

wordt een detail als wondgenezing veelal subjectief beoordeeld. Het gebruik van objectieve maten 

als wondoppervlakte of genezingsduur maken het mogelijk de wondgenezing te kwantificeren bij 

de individuele patiënt. Aggregatie van deze gegevens geven een beeld van de eigen prestatie 

t.a.v. de populatie. Alleen zo kan bewustwording worden gerealiseerd. 

2. Adressering  

Op wie wil het ziekenhuis zich richten? Als het gaat om wonden, dan komen deze voor in vrijwel 

alle medische specialismen, met drie specialismen die de patiënt met een wond met grote 

regelmaat zien; Plastische & Reconstructieve chirurgie, Heelkunde (vaatchirurgie en traumatologie) 

en Dermatologie. Samenwerking tussen deze medische specialismen is noodzakelijk om wondzorg 

op de kaart te zetten en vanuit deze samenwerking zou een ziekenhuisbreed beleid “vertaald” 

moeten worden in richtlijnen en protocollen. 

3. Draagvlak  

In vervolg hierop is het creeeren van draagvlak onder alle medische specialismen om het 

ziekenhuisbrede beleid te volgen. Daarbij is een expertfunctie voor consultatie onmisbaar. Daarbij 

kan gedacht worden aan speciaal opgeleide wondverpleegkundigen, wondconsulenten of 

verpleegkundig specialisten wonden. Het doel moet hierbij gericht zijn op de meest optimale 

wondgenezing voor de individuele patiënt, 

4. Eigenaarschap  

Eigenaarschap kent twee belangrijke facetten; de toewijzing vanuit de organisatie en het 

vakmanschap om het uit te voeren. Hier trekken management en professionals samen op om de 

gestelde doelen om te zetten in indicatoren waarmee verantwoording kan worden afgelegd en zorg 

kan worden verbeterd. 

 

Binnen het huidige onderzoek zijn de vervolgstappen: 

1. Uitzetten van de vragenlijst uit de 1e Delphi ronde onder een grotere groep van 

wondzorgprofessionals en managers. Daarbij kan worden gedacht aan een online 

vragenlijst en uitnodigingen per e-mail. Deze stap zal een bevestiging of bijstelling van de 

gevonden resultaten uit dit onderzoek moeten geven. 

2. 2e Delphi ronde onder alle respondenten met de gevonden indicatoren en nadruk op 

definities en case mix. 

3. Plenaire ronde met de respondenten voor de definitieve afstemming en vaststelling van 

stuurinformatie waarbij de haalbaarheid van de dataverzameling onderdeel van de 

discussie en consensusvorming zal zijn. Het doel daarbij is te komen tot twee, maximaal 

drie stuurindicatoren. 

4. Queryontwikkeling.  
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((skin OR cutane* OR leg OR foot OR feet) ADJ3 (ulcer* OR defect* OR injur*)) OR bedsore* OR 
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chronic*)) NOT ("traumatic brain")) OR decubitus* OR laceration* OR ((surgical* OR operative OR 
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Bijlage 3 Vragenlijst 1e Delphi ronde 
De onderstaande stellingen onderzoeken wij de voorkeur en visie van Raad van Bestuur, 

Management en Wondprofessionals. In de 1e ronde van het Delphi-onderzoek staan de indicatoren 

zelf op de voorgrond. Pas in de tweede ronde gaan wij nader in op de haalbaarheid en 

registratielast van de in de 1e ronde gekozen indicatoren. De indicatoren delen wij op in 3 

gebieden; structuur, proces en uitkomst. Per indicator beschrijven wij de definitie of achtergrond, 

de operationalisatie en relatie met kwaliteit. Daarop volgen de vragen over de stuurmogelijkheid 

waarmee wij uw visie/voorkeur onderzoeken. Met de vrije tekst velden nodigen wij u uit een 

onderbouwing van uw visie te geven. Antwoorden voor deze enquête zijn niet anoniem. Vragen 

worden groep voor groep getoond. Respondenten kunnen incomplete enquêtes bewaren en in een 

latere fase beantwoorden. 

Indicatoren 

De indicatoren delen wij op in 3 gebieden; structuur, proces en uitkomst[67]. Per indicator 

beschrijven wij de definitie of achtergrond, de operationalisatie en relatie met kwaliteit. Daarop 

volgen de stellingen naar de stuurmogelijkheid waarmee wij uw visie/voorkeur onderzoeken. Met 

de vrije tekst velden nodigen wij u uit een onderbouwing van uw visie te geven.  

Uitkomstindicatoren  

1. Wondgenezing Achtergrond: een gesloten wond is het belangrijkste doel van wondbehandeling. 

De ernst van de wond speelt hierbij een rol. De genezing van een wond verloopt volgens een vast 

patroon. Dit patroon bestaat uit vier fasen die altijd in een chronologische volgorde verlopen te 

weten: hemostase, inflammatie, proliferatie en remodelering[1, 2]. Bij complexe wonden bedraagt 

de totale periode van wondgenezing theoretisch 4-6 werken. Relatie tot kwaliteit: Voor een 

optimale wondgenezing spelen kennis van systemische en wondspecifieke factoren een rol. De 

integratie van al deze factoren in het behandelplan zal leiden tot optimale wondgenezing. 

Vroegtijdige onderkenning van stagnatie in de wondgenezing is essentieel voor de tijdige 

aanpassing van dit behandelplan. Focus op alle factoren die een rol spelen in wondgenezing zal 

leiden tot optimale wondgenezing.  

1.1 Wondgenezing Definitie: percentage patiënten met een met een gesloten wond binnen 6 

weken na eerste zorgcontact. Teller: het aantal patiënten met een gesloten wond binnen 6 weken 

waarbij in het verslagjaar een behandeling is afgesloten. Noemer: het aantal patiënten met een 

wond waarbij in de meetperiode een behandeling is afgesloten. Inclusiecriteria: alle patiënten die 

geaccepteerd zijn voor behandeling na aanmelding waarbij in de meetperiode een behandeling is 

afgesloten. Mogelijkheden tot sturing: De gemiddelde wondgenezingsduur reflecteert de efficiëntie 

en kwaliteit van het volledige wondzorgproces van aanmelding tot afsluiting van de behandeling. 

Benchmarking met wondgenezingsduur is mogelijk met gegevens van zorgverzekeraars en 

Wondexpertisecentra. 

 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 
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Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

1.2 Wondgenezing donorsite: Achtergrond: Split skin grafting is het operatief sluiten van een 

wond met een huidtransplantaat. Deze behandeling wordt toegepast binnen meerdere 

specialismen (plastische chirurgie, dermatologie, traumatologie). Bij split skin grafting (SSG) 

ontstaat een wond op de donorsite van het huidtransplantaat. Dit is in principe een niet-complexe 

wond die in 2 weken geneest. Een wondinfectie van de donorsite is een complicatie bij deze 

behandeling. Vroegtijdige onderkenning én behandeling voorkomen vertraging en stagnatie van de 

wondgenezing. Definitie: percentage SSG patiënten met een donorsite met een gesloten wond 

binnen 3 weken. Teller: het aantal SSG patiënten met een donorsite met een gesloten wond 

binnen 3 weken waarbij in het verslagjaar een behandeling is afgesloten. Noemer: het aantal SSG 

patiënten met een donorsite waarbij in de meetperiode een behandeling is afgesloten. 

Inclusiecriteria: inclusie van alle SSG patiënten die bekend zijn met een donorsite waarbij in de 

meetperiode een behandeling is afgesloten. Mogelijkheden tot sturing: de donorsite is een 

eenvoudige wond die snel kan genezen. Ook wanneer tijdig gereageerd wordt op complicaties zal 

de wond binnen 3 weken genezen zijn. Tijdige actie wordt bepaald door de juiste patiëntinformatie 

en controle door een wondprofessional. Daarmee reflecteert de genezing binnen 3 weken de 

kwaliteit van het wondzorgproces. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

1.3 Wondgenezingspercentage Achtergrond: de doelstelling van de behandeling is een gesloten 

wond, echter niet alle wonden genezen. Oncologische ulcera genezen bijvoorbeeld niet. Andere 

wonden kunnen in een chronische staat komen, veelal door co-morbiditeit, chronische infecties en 

beperkingen in de behandeling[26]. In een academisch ziekenhuis maken patiënten met een 

oncologisch ulcus ongeveer 4% van de populatie binnen het wondexpertisecentrum uit. Van de 

ulcera geneest 2% niet.[23-25] Het aantal wonden dat in een behandeljaar genezen is in relatie tot 

het totale aantal patiënten in dat jaar reflecteert de kwaliteit van zorg[27]. Definitie: percentage 

patiënten met een gesloten wond in de behandelperiode. Teller: het patiënten met een gesloten 

wond in het verslagjaar waarbij de behandeling is afgesloten. Noemer: het aantal met patiënten in 

de meetperiode waarvan de behandeling is afgesloten. Inclusiecriteria: inclusie van alle patiënten 

waarbij in de meetperiode een behandeling is afgesloten. Mogelijkheden tot sturing: een stijging 

van dit percentage kan duiden op inefficiënties in het zorgproces en reden zijn voor nadere 

kwaliteits-analyse onder deze groep.  
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Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

2. Recurrence rate [27]. Achtergrond: Secundaire preventie maakt onderdeel uit van het totale 

behandelplan. Met optimale zorg is de kans op het terugkomen van de wond gering. Definitie: Alle 

patiënten die binnen 3 maanden na de wondgenezing opnieuw een zelfde open wond heeft 

ontwikkeld in relatie tot alle patiënten met wondgenezing in het verslagjaar. Mogelijkheden tot 

sturing: Een hoge recurrence rate is een indicatie van achterblijvende secundaire preventie.  

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Diabetische voetulcera. Achtergrond: diabetische voetwond is een ernstige aandoening die 

vooral de oudere patiënten met diabetes treft. Het “life time risk” van een diabetisch voet ulcus bij 

patiënten met diabetes (type 1 of 2) wordt geschat op maximaal 25 procent.[65] Diabetische 

voetulcera vormen een belangrijke oorzaak van morbiditeit en sterfte. Geïnfecteerde en/of 

ischemische diabetische voetulcera vertegenwoordigen ongeveer 25 procent van alle 

ziekenhuisopnames voor patiënten met diabetes [6]. Dit illustreert het belang van snelle en 

passende behandeling van voetulcera bij patiënten met diabetes. De behandeling voor deze 

patiënten omvat naast wondverzorging, de toepassing van mechanische drukontlasting, 

infectiebehandeling en indicaties voor re-vascularisatie. Deze behandeling vraagt een 

multidisciplinaire aanpak bij complexere wonden. 

3.1 Wondgenezing bij diabetische voetwond: percentage patiënten met een diabetische 

voetwond met een Texasclassificatie B3 en hoger met een gesloten wond. Teller: het aantal 

patiënten met een diabetische voetwond Texasclassificatie B3 en hoger met een gesloten wond 

waarbij in de meetperiode een behandeling is afgesloten. Noemer: het aantal patiënten dat bekend 
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is met een diabetische voetwond Texasclassificatie B3 en hoger waarbij in de meetperiode een 

behandeling is afgesloten. Inclusiecriteria: inclusie van alle patiënten die bekend zijn met een 

diabetische voetwond Texasclassificatie B3 en hoger en waarbij in de meetperiode een 

behandeling is afgesloten. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

3.2 Behandeling van eenvoudige diabetische voetwonden: Voor diabetische voetwonden met 

een Texasclassificatie t/m B2 kan de zorg in de 1e lijn worden gegeven en deze patiënten hoeven 

niet in een wondexpertisecentrum te worden behandeld. Definitie: percentage patiënten met een 

niet-gecompliceerde diabetische voetwond met een gesloten wond. Teller: het aantal patiënten met 

een diabetische voetwond Texasclassificatie t/m B2 met een gesloten wond waarbij in de 

meetperiode een behandeling is afgesloten. Noemer: het aantal patiënten dat bekend is met een 

diabetische voetwond waarbij in de meetperiode een behandeling is afgesloten. Inclusiecriteria: 

inclusie van alle patiënten die bekend zijn met een diabetische voetwond Texasclassificatie en 

waarbij in de meetperiode een behandeling is afgesloten. Mogelijkheden tot sturing: Eenvoudige 

diabetische voetulcera hebben niet de zorg van een multidisciplinair team nodig. Deze indicator 

relateert en biedt sturing aan de efficiëntie en toegankelijkheid van de zorg. De evaluatie van de 

diabetische voetzorg reflecteert de efficiëntie van deze multidisciplinaire zorg. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

3.3 Zorg aan patiënten met diabetische voetulcera. Achtergrond: De Inspectie voor de 

Gezondheidszorg nam in de Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen de indicator uitkomsten 

diabetische voetulcera op. De indicator richt zich specifiek op de genezing bij patiënten met een 
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ernstig diabetische voetulcus Texas class graad 2. Daarbij worden 3 verschillende aan elkaar 

gerelateerde indicatoren benoemd. 1)Volledige wondgenezing, 2)andere uitkomst, denk aan 

amputatie en 3)de wond is nog aanwezig, dus er is geen eindpunt bereikt.  

3.3.1 Volledige wondgenezing diabetische voet: Teller: aantal patiënten waarbij volledige 

wondgenezing heeft plaatsgevonden. Noemer: aantal binnen het verslagjaar nieuwe patiënten 

waarbij de ernstigste voetwond aan enig been/voet is geclassificeerd in klasse ‘Graad 2 Wond 

penetreert tot op kapsel of pees’. Mogelijkheden tot sturing: de Inspectie streeft landelijke 

vergelijking tussen centra na. Voor de academische ziekenhuizen zal deze groep patiënt in de 

noemer de 100 op jaarbasis niet overstijgen.  

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

3.3.2 Andere uitkomst diabetische voet: Teller: aantal patiënten waarbij een andere uitkomst 

heeft plaatsgevonden. Noemer: aantal binnen het verslagjaar nieuwe patiënten waarbij de 

ernstigste voetwond aan enig been is geclassificeerd in klasse ‘Graad 2 Wond penetreert tot op 

kapsel of pees’. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

3.3.3 Diabetische voetwond is nog aanwezig: Teller: aantal patiënten waarbij nog geen eindpunt 

is bereikt. Noemer: aantal binnen het verslagjaar nieuwe patiënten waarbij de ernstigste voetwond 

aan enig been is geclassificeerd in klasse ‘Graad 2 Wond penetreert tot op kapsel of pees’. 
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Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

3.4 Amputatie bij patiënten met diabetische voetwonden. Voor het meten van verschillen 

tussen centra ten aanzien van de zorg voor patiënten met diabetische voetwonden werd in 

Amerikaans onderzoek drie uitkomstmaten voorgesteld [36]:  

3.4.1 Incidentie amputaties aan de onderste extremiteiten; lower extremity amputations (LEAs). 

Teller: alle patiënten met een diabetische voetwond én een eerste amputatie aan de onderste 

extremiteiten in de verslagperiode. Noemer: alle patiënten met een diabetische voetwond in de 

verslagperiode. Mogelijkheden tot sturing: Het behoud van de ledematen is een eerste doelstelling 

van de behandeling van de patiënt met een diabetische voetwond. Het percentage eerste 

amputatie reflecteert de mate waarin deze doelstelling wordt gerealiseerd. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

3.4.2 Verhouding minimale en volledige amputatie aan het onderbeen; (the minor-major ratio 

of the first LEA)  

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 
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Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

3.5 Tweejaarsoverleving met behoud van onderbeen na eerste minimale amputatie aan de 

onderste extremiteiten; 2-year survival with a preserved leg after the first minor LEA[36] 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

4.1 Mediane wondgenezingsduur bij een ulcus cruris. Kwaliteitsonderzoek toont aan dat ten 

aanzien van de mediane genezingsduur van een ulcus cruris grote verbetering te realiseren is met 

de coördinatie van de zorg in specialistische wondcentra. Edwards et al verbeterde de mediane 

genezingsduur van 22 naar 12 weken met de coördinatie van de zorg in een 

wondexpertisecentrum.[30] Definitie: Mediane genezingsduur in weken van patiënten met een 

gesloten ulcus cruris waarbij in het verslagjaar een behandeling is afgesloten.  

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 
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4.2 Wondgenezing bij een Ulcus cruris: percentage patiënten met een ulcus cruris met een 

enkel/armindex hoger dan 0,8 en lager dan 1,2 met een gesloten wond binnen 90 dagen (CBO 

richtlijn ulcus cruris 2005). Teller: het aantal patiënten met een ulcus cruris met een enkel/armindex 

hoger dan 0,8 en lager dan 1,2 met een gesloten wond binnen 90 dagen waarbij in de meetperiode 

een behandeling is afgesloten. Noemer: het aantal patiënten dat bekend is met een ulcus cruris 

met een enkel/armindex hoger dan 0,8 en lager dan 1,2 waarbij in de meetperiode een 

behandeling is afgesloten. Inclusiecriteria: inclusie van alle patiënten die bekend zijn met een ulcus 

cruris met een enkel/armindex hoger dan 0,8 en lager dan 1,2 waarbij in de meetperiode een 

behandeling is afgesloten. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

5 Decubitus: Achtergrond: Kapoor et al benoemd genezingsduur bij patiënten met decubitus als 

een belangrijke indicator voor de wondgenezing.[44] De behandeling omvat naast de juiste 

wondverbandmaterialen ook een stringent druk ontlastend beleid.[68, 69] De genezingsduur van 

decubituswonden reflecteert de effectiviteit van dit gehele behandelproces.  

5.1 V&VN wondexpertise formuleerde hiervoor de indicator Wondgenezing bij patiënten met een 

decubitus categorie 3. Definitie: het percentage patiënten met een decubitus categorie 3 met een 

gesloten wond binnen 90 dagen. Teller: het aantal patiënten met een decubitus categorie 3 met 

een gesloten wond binnen 90 dagen waarbij in het verslagjaar een behandeling is afgesloten. 

Noemer: het aantal patiënten dat bekend is met een decubitus categorie 3 waarbij in de 

meetperiode een behandeling is afgesloten. Inclusiecriteria: inclusie van alle patiënten die bekend 

zijn met een decubitus categorie 3 waarbij in de meetperiode een behandeling is afgesloten. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 
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6. PREM’s en PROM’s 

6.1 Patiënttevredenheid: Achtergrond: Patient reported experience measures (PREM’s) worden in 

toenemende mate gebruikt om de kwaliteit van de zorgverlening t.a.v. de professional/patiënt 

interactie te meten.[31, 48, 60-62] Hiervoor zijn zowel generieke[31] als ziekte specifieke 

vragenlijsten[48, 62] ontwikkeld. Echter, een wondspecifieke vragenlijst ontbreekt vooralsnog. 

Definitie: Mean uitkomst op de PREM vragenlijst bij patiënten waarbij de behandeling in het 

verslagjaar is afgesloten. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

6.2 Kwaliteit van leven bij patiënten met wonden. Achtergrond: Patient reported outcome 

measures (PROM’s) geven een indicatie van de kwaliteit van leven en de verbetering daarin als 

gevolg van de behandeling. Niet-fatale gezondheidsuitkomsten van ziekten en verwondingen zijn 

cruciale overwegingen bij het verbeteren en monitoren van individuele de gezondheid van 

patiënten als ook van de volksgezondheid.[51] De Global Burden of Disease (GBD) studies die in 

1990 en 2000 werden uitgevoerd, waren de eerste studies om niet-fatale gezondheidsresultaten te 

kwantificeren in een uitgebreide reeks aandoeningen op mondiaal en regionaal niveau. De maat 

waarin dit kan worden uitgedrukt is het aantal jaren met een handicap (years lived with 

disability,YLDs).[51] Chronische wonden zoals beenulcera, diabetische of ischemische voetulcera 

en decubitus vormen een heterogene groep die de stagnatie van wondgenezing door een 

onderliggende ziekte delen.[28, 59, 70] De meeste patiënten hebben een aanmerkelijke 

verminderingen van de kwaliteit van het leven, als gevolg van deze wonden, waaronder pijn, 

lichamelijk ongemak, functionele beperkingen, sociale lasten en psychisch lijden.[28, 59, 70] Voor 

de meting van kwaliteit van leven zijn verschillende vragenlijsten ontwikkeld [10, 29, 55, 59], die op 

verschillende momenten (start en einde behandeling) van het zorgproces afgenomen kunnen 

worden. Definitie: Gemiddelde gezondheidswinst gemeten met een specifieke kwaliteit van leven 

vragenlijst bij patiënten met wonden. Mogelijkheid tot sturing: De verbetering in kwaliteit van leven 

reflecteert de beperking van YLD’s als maar voor de kwaliteit en effectiviteit van de zorgverlening. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 
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Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

Procesindicatoren  

7. Gebruik van classificatie bij verschillende wonden. De documentatie van wonden door 

verpleegkundigen en artsen moet beginnen bij de opname en doorgaan gedurende de gehele 

hospitalisatie en daarna.[63] Om de documentatie te vergemakkelijken en de veiligheid van de 

patiënt te waarborgen gedurende het zorgproces in de keten, dat meerdere aanbieders, meerdere 

instellingen en teams van clinici kan omvatten, moet de universele wondzorg terminologie 

consistent worden gebruikt. Het gebruik van classificatiesystemen bij verschillende wonden kan 

hieraan een belangrijke bijdrage leveren. 

7.1 Decubituscategorie bij decubituswonden. Percentage nieuwe patiënten met een 

decubituswond waarbij de decubituscategorie onderdeel uitmaakt van de eerste analyse van de 

wond. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

7.2 Texasclassificatie bij diabetische voetwonden. Percentage nieuwe patiënten met een 

diabetische voetwond waarbij de Texasclassificatie onderdeel uitmaakt van de eerste analyse van 

de wond. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 
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3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

7.3 CEAP classificatie bij de ulcus cruris. Percentage nieuwe patiënten met een ulcus cruris 

waarbij de CEAP classificatie onderdeel uitmaakt van de eerste analyse van de wond. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

8. Specifieke onderzoeken bij de analyse van complexe wonden. Snelle diagnostiek met een 

holistische benadering is essentieel bij patiënten met wonden waarbij men in een vroege fase 

onderliggende factoren die de wondgenezing beïnvloeden in kaart brengt. [38] 

8.1 Enkel-armindex bij ulcus cruris. Percentage nieuwe patiënten met een ulcus cruris waarbij 

de enkel-armindex onderdeel uitmaakt van de eerste analyse. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

8.2 Analyse neuropathie bij diabetische voet[65]. Percentage nieuwe patiënten met een 

diabetische voetwond waarbij het onderzoek naar neuropathie onderdeel uitmaakt van de eerste 

analyse. 

Vragen 
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1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

8.3 Analyse ischemie bij diabetische voet[65]. Percentage nieuwe patiënten met een 

diabetische voet wond waarbij de inventarisatie van de vaatstatus (ischemie) met een echo/doppler 

onderdeel uitmaakt van de eerste analyse. 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 

     

2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 

     

9 Structuurindicatoren 

9.1 Wondexpertisecentrum. In een Nederlands onderzoek naar de kwaliteit van de zorg voor 

patiënten met chronische wonden werden verschillende structuurindicatoren benoemd, zoals 

wondverpleegkundige voor chronische wonden, bespreking van patiënten in multidisciplinaire 

vergaderingen, Implementatie van een protocol / richtlijn, oorzaak van chronische wond wordt 

vermeld in de patiëntrecord, preventieve maatregelen worden vermeld in de patiëntenrecord, 

informatiebrochure over chronische wonden, standaard informatieoverdracht bij ontslag.[22]  

De V&VN Wondexpertise formuleerde een checklist waaraan wondexpertisecentra moeten voldoen 

als minimale uitgangswaarden. [21] 

Definitie: aantal vragen met JA beantwoord op een checklist voor wondexpertisecentra. 

 

Vragen 

1. Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie 

voor de Raad van Bestuur? 

Zeer relevant Relevant Neutraal Weinig relevant Niet relevant 
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2. Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de 

kwaliteit van het wondzorgproces? 

Goede 

afspiegeling 

Redelijke 

afspiegeling 

Neutraal Matige 

afspiegeling 

Niet of 

nauwelijks 

     

3. Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde 

van de indicator zal verbeteren? 

Grote 

verbetering 

Redelijke 

verbetering 

Neutraal Matige 

verbetering 

Niet of 

nauwelijks 
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Bijlage 4: Opmerkingen bij vragen 
1.1 Wondgenezing [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader 

van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Het is alleen relevant voor de groep patiënten die ook echt een wondsluiting kan behalen. 

2. Denk na over exclusie: bijvoorbeeld chemotherapie, bestraald in VG. Een ander aspect is 

de rol van een universitair wondcentrum. Alleen 3e lijns patiënten. In dat geval is 6 weken 

erg kort. De relevantie zal sterk afhangen van de case-mixcorrectie. Universitaire 

wondcentra heeft een andere populatie dan perifere/ streek/ categorale ziekenhuizen. 

Uitsluitend relevant bij casemix correctie. 

3. – 

4. – 

5. – 

6. Gaat deze indicator over alle wonden? Dus niet waar alleen een wondteam bij betrokken 

is? Inclusiecriteria zijn alle patiënten die geaccepteerd zijn voor behandeling. Bij wie is 

deze behandeling? Is dat ook als afdelingsverpleegkundigen een beleid bepalen? 

Daarvoor heb je richtlijnen/protocollen voor opgezet waardoor je als wondteam in principe 

alleen maar bij complexere wondgenezing komt. Als het alleen bij een wondteam is, is 6 

weken vaak erg snel, niet te snel? In hoeverre is dat haalbaar 

1.1 Wondgenezing [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator U de gewenste 

informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. Het is zeer afhankelijk van de populatie die behandeld wordt; zeer complexe wonden die je 

in een UMC mag verwachten, zullen niet snel sluiten vanwege de complexiteit. Veel 

wonden sluiten nooit en het behandeldoel (dat moet worden vastgesteld met de patient) is 

lang niet altijd sluiting van de wond. Zo stuur je op verkeerde indicatoren. 

2. focus op derde lijns patiënt geeft een beter beeld. Tenzij we " alles"  gaan doen. Idem 

vorige opmerking. 

3. het zou mooier zijn als je er een continue uitkomstmaat van kan maken (of in de tijd, iets 

met cox regressie doen?)daarnaast zou aanvullende procesindicatoren beter richting 

kunnen geven waar verbetering mogelijk is. 

4. – 

5. Als het geldt voor alle wonden: Redelijke afspiegeling. Als het gaat over alleen patiënten 

van het wondteam: Matige afspiegeling. 

6. – 

1.1 Wondgenezing [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-

mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. Feit blijft dat patient mee mag sturen in doel behandeling en die is lastig te voorspellen. 

2. inherent aan vorige opmerkingen 

3. – 

4. – 

5. Te weinig ervaring met case-mix correcties 

6. – 

1.2 Wondgenezing donorsite [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in 

het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Acute wonden (want zoals de definitie nu is opgesteld spreek je daar over) genezen 

binnen drie weken. Dat zegt niets over complexe wondzorg.Overigens zullen de meeste 

donorsite wonden niet binnen drie weken genezen vanwege het onderliggend lijden. Dan is 

dus wel sprake van een complexe wond, maar zal de definitie moeten worden aangepast. 

2. donorsite van wat? split skin/ full thickness/ vrije lap. Weinig relevante info op bestuurlijk 

niveau. 

3. – 

4. - 
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5. Een donorsite geneest in het algemeen al in de drie weken aangezien het een 

oppervlakkige wond is. Deze indicator geeft daardoor weinig meerwaarde. 

6. – 

1.2 Wondgenezing donorsite [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de 

gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. Een beperkte wondsoortgroep met matige complexiteit kan een goede weergave zijn van 

de kwaliteit van basiswondzorg 

2. Op zich goede indicator. Wel duidelijk definieren. Ook hier is casemix correctie relevant 

(met name voor leeftijd en comorb) 

3. zelfde opmerking als bij vorige indicator 

4. – 

5. Zie vorige opmerking: Is een oppervlakkige wond die in de meeste gevallen binnen drie 

weken zal genezen. Hierdoor geeft deze indicator geen informatie over de kwaliteit van het 

wondzorgproces 

6. – 

1.2 Wondgenezing donorsite [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u 

dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. casemix binnen academische populatie waarschijnlijk weinig zinvol. wel als er 

gebenchmarked wordt tussen 1e, 2e en 3e lijn 

4. – 

5. – 

6. – 

1.3 Wondgenezingspercentage [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant 

in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Precies wat ik hiervoor al stelde. Dit lijkt me meer relevante informatie. 

2. Voorwaarde: casemix corrective 

3. – 

4. – 

5. Hierdoor zijn alle patiënten meegenomen met een wond en de wondgenezing. Deze 

indicator zegt daardoor hoe de wondzorg is geregeld in de organisatie. Zo wel basis 

wondzorg als complexe wondzorg. Wat is echter de haalbaarheid? Niet alle patiënten 

worden vervolgd tot de wond genezen/dicht is. Vaak retour 1e lijn. Of van 3e lijns 

(academisch) overgeplaatst naar 2e lijns. 

6. – 

1.3 Wondgenezingspercentage [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de 

gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. Er is al een soort casemix in meegenomen. Regelmatig bijstellen is wel noodzaak. 

2. Voorwaarde: casemix corrective 

3. veel last van toevalsvariatie? 

4. – 

5. Het merendeel van de wonden richt zich immers op wondgenezing 

6. – 

1.3 Wondgenezingspercentage [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre 

verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. belangrijker dan bij vorige twee indicatoren 

4. – 
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5. Te weinig ervaring met case-mix correctie om hier iets over te zeggen. 

6. – 

2 Recurrence rate [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het kader 

van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Let wel dat bijvoorbeeld diabetische voetwonden deze indicator sterk kunnen beïnvloeden. 

Recidieven hebben in dit kader kunnen nagenoeg niet worden beïnvloed vanwege gebrek 

aan therapietrouw/ziekte inzicht. 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Vaak is het niet alleen secundaire preventie waarom een wond weer ontstaat. Zo is niet 

altijd revascularisatie mogelijk bij PAV waardoor er een groot risico is dat de wond na 

enkele weken/maanden weer open gaat. 

6. – 

2 Recurrence rate [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste 

informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. – 

2. Is patiëntgroep specifiek. Decubitus bij SCI heeft een zeer hoge recurrence rate terwijl dit 

niet aan de preventieve interventies van professionals ligt.e Laat, H. E., et al. (2017). "A 

cross-sectional study on self-management of pressure ulcer prevention in paraplegic 

patients." J Tissue Viability 26(1): 69- 

3. last van toevalsvariatie 

4. – 

5. – 

6. – 

2 Recurrence rate [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat case-

mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

3.1 Wondgenezing diabetische voetulcera [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze 

indicator relevant in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Zeer complexe wonden die multidisciplinair aangepakt moeten worden.  Preventie zou nog 

beter zijn, maar dit kan wel goede stuurinfo opleveren. 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Indicator zegt iets over de zorg die geleverd wordt bij Diabetische voetwonden waarbij 

multidisciplinaire behandeling van groot belang is. 

6. – 

3.1 Wondgenezing diabetische voetulcera [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze 

indicator u de gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. Ook een indicator om aan te tonen dat er wellicht onvoldoende in een eerder stadium 

wordt ingegrepen. 

2. Voorwaarde: casemix corrective 

3. kleinere aantallen dus meer last van toevalsvariatie 

4. – 
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5. Relatief weinig patienten hebben een diabetische voetwond met een texasclassificatie van 

B3 of hoger. Populatie voor deze indicator zal daarom laag zijn. 

6. – 

3.1 Wondgenezing diabetische voetulcera [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in 

hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

3.2 Behandeling eenvoudige diabetische voetwonden [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u 

deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Juiste zorg, juiste plaats? 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Teller is nu patienten met Texasclassificatie t/m B2 met een gesloten wond. Juist bij een 

diabetische voetwond is diagnostiek en een multidisciplinaire aanpak van groot belang. 

Patienten zullen dus zeker gezien moeten worden in een multidisciplinaire setting maar na 

een goede intake (eerste controle) kan de patient terug gestuurd worden naar de 1e lijn. 

Hierdoor is de wond niet gesloten maar wel alle preventie-adviezen gegeven (zoals 

schoenen, verzorging, wondbeleid, etc.). 

6. – 

3.2 Behandeling eenvoudige diabetische voetwonden [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal 

deze indicator u de gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. maar vooral van het eerstelijns zorgtraject. Samen met eerste lijn oppakken? 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

3.2 Behandeling eenvoudige diabetische voetwonden [Opmerking] Noodzaak tot case-mix 

correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

3.3.1 Volledige wondgenezing diabetische voet [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze 

indicator relevant in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Lastige stelling. Het lijkt mij relevant om te weten wat je als UMC aan patienten met deze 

problemen doet. Doet het aantal er dan toe? 

2. – 

3. – 

4. – 

5. In hoeverre blijven patiënten in beeld tot dat de wond volledig genezen is? Dan zou er veel 

missing data zijn. Dus niet relevant. 

6. – 
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3.3.1 Volledige wondgenezing diabetische voet [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze 

indicator u de gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. – 

2. – 

3. last van toevalsvariatie 

4. – 

5. zie vorige opmerking 

6. – 

3.3.1 Volledige wondgenezing diabetische voet [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in 

hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

3.3.2 Andere uitkomst diabetische voet [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator 

relevant in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Het blijkt dat het onbekend is wat andere uitkomsten zijn. Relevant om dit te weten. 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Deze indicator zegt iets over de verschillende behandelingen die plaats vvinden bij 

diabetische voetwonden graad 2 of hoger. 

6. - 

3.3.2 Andere uitkomst diabetische voet [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator 

u de gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. Dat is de vraag wat uit een analyse komt van het aantal patiënten met een andere 

uitkomst. Als er geen analyse plaatsvindt, maar alleen aantal, is het geen goede 

afspiegeling 

2. – 

3. weinig events, dus nog meer last van toevalsvariatie 

4. – 

5. – 

6. – 

3.3.2 Andere uitkomst diabetische voet [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre 

verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. Wederom, afhankelijk of dit gecorrigeerd kan worden met zoveel verschillende uitkomsten 

mogelijk. 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

3.3.3 Diabetische voetwond is nog aanwezig [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze 

indicator relevant in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 
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5. Bij deze patiënten is dan tijdens de behandeling nog niks veranderd/verbeterd. Ik vraag me 

wel of het de noemer moet gaan om het aantal binnen het verslagjaar nieuwe patienten. 

Hierdoor tellen patiënten maar één jaar mee terwijl ze soms ook jaren bekend zijn bij de 

voetenpoli. Het heeft meerwaarde om juist alle patiënten mee te nemen 

6. – 

3.3.3 Diabetische voetwond is nog aanwezig [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze 

indicator u de gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. – 

2. – 

3. je kan dit beter ordinaal analyseren met proportional odds analyse 

4. – 

5. Wel met vorige opmerking erbij: Alle patiënten van het jaar mee nemen en niet alleen 

nieuwe patiënten 

6. – 

3.3.3 Diabetische voetwond is nog aanwezig [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in 

hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. –Deze indicator gaat over patienten die nog geen amputatie hebben ondergaan. Hierdoor 

wordt inzichtelijk gemaakt of er voldoende preventief gehandeld is om een amputatie tegen 

te gaan. 

6. – 

3.4.1 Amputatie bij patiënten met diabetische voetwonden [Opmerking] Relevantie; in hoeverre 

vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. - 

6. – 

3.4.1 Amputatie bij patiënten met diabetische voetwonden [Opmerking] Stuurinformatie; in 

hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de kwaliteit van het 

wondzorgproces? 

1. – 

2. – 

3. weinig events (denk ik?) dus last van veel toevalsvariatie 

4. – 

5. – 

6. – 

3.4.1 Amputatie bij patiënten met diabetische voetwonden [Opmerking] Noodzaak tot case-mix 

correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. - 

6. – 
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3.4.2 Ratio minmale/volledige onderbeensamputatie [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u 

deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Mooie weergave of minor amputaties leiden tot major amputaties. Ofwel, moet je eerder en 

grootser ingrijpen of niet. 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Niet relevant. Soms is een major amputatie beter dan een minor (slagerstechniek; eerst de 

ene teen, paar weken/maanden later de anderen, etc). Daarnaast ligt het ook aan je 

patientenpopulatie en hun comorbiditeit. 

6. – 

3.4.2 Ratio minmale/volledige onderbeensamputatie [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal 

deze indicator u de gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. – 

2. – 

3. last van toevalsvariatie bij weinig aantal patiënten 

4. – 

5. – 

6. – 

3.4.2 Ratio minmale/volledige onderbeensamputatie [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; 

in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. - 

6. – 

3.5 twee-jaarsoverleving onderbeen na minimale amputatie [Opmerking] Relevantie; in hoeverre 

vindt u deze indicator relevant in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Heeft met zoveel andere factoren te maken. 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Te weinig kennis hierover om een mening te vormen in hoeverre deze indicator relevant is. 

6. – 

3.5 twee-jaarsoverleving onderbeen na minimale amputatie [Opmerking] Stuurinformatie; in 

hoeverre zal deze indicator u de gewenste informatie geven over de kwaliteit van het 

wondzorgproces? 

1. – 

2. – 

3. andere oorzaken voor mortaliteit zitten de interpreteerbaarheid van deze indicator in de 

weg 

4. – 

5. Te weinig kennis hierover om een mening te vormen in hoeverre deze indicator relevant is. 

6. – 

3.5 twee-jaarsoverleving onderbeen na minimale amputatie [Opmerking] Noodzaak tot case-mix 

correctie; in hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. belangrijk want comorbiditeiten hebben grote invloed op deze uitkomst 
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4. – 

5. Te weinig kennis hierover om een mening te vormen in hoeverre deze indicator relevant is. 

6. – 

4.1 mediane wondgenezing VLU [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator 

relevant in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. redelijk goed afgebakende groep, geeft duidelijke informatie. Wel veel van deze populatie 

in 1e lijn, dus niet 100% relevant voor RvB 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Zeer relevant aangezien het gaat over wondgenezing; Een snellere wondgenezing kan pas 

gerealiseerd worden als er voldoende kennis en opleiding is bij de betrokken 

wondprofessionals. 

6. – 

4.1 mediane wondgenezing VLU [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de 

gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. – 

2. – 

3. beter want continue maat, dus minder last van toevalsvariatie 

4. – 

5. Goede afspiegeling aan gezien het gaat of het zorgproces gaat georganiseerd is. 

6. - 

4.1 mediane wondgenezing VLU [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre 

verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. Let op dat UMC moeilijke casuistieken krijgt. 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

4.2 percentage wondgenezing VLU [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator 

relevant in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Niet direct als stuurinformatie 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Er zijn veel oorzaken van een ulcus cruris (rond de 100) met vele verschillende 

onderliggende lijden. Niet alleen arterieel en veneus maar ook door ander onderliggend 

lijden kun je een ulcus cruris oplopen (zoals Bulleus memphigoid en ulcus cruris met 

Pyoderma Gangrenosum)  Hierdoor kun je niet de volledige groep ulcus cruris onder één 

noemer noemen. 

6. – 

4.2 percentage  wondgenezing VLU [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u 

de gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. wel als afspiegeling wondzorg. 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Zie vorige opmerking 

6. – 
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4.2 percentage  wondgenezing VLU [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre 

verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. Is in principe niet nodig als aan de inclusiegegevens wordt voldaan. 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

5.1 percentage wondgenezing decubitus cat. 3 [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze 

indicator relevant in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Bij decubitus gaat het om het volledig proces: Naast juiste wondbeleid ook 

preventieadviezen. Dat meet jij bij deze indicator. 

6. – 

5.1 percentage wondgenezing decubitus cat. 3 [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze 

indicator u de gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. – 

2. – 

3. blijft een uitkomstindicator. geen handvat van aanvullende procesindicator 

4. – 

5. – 

6. – 

5.1 percentage wondgenezing decubitus cat. 3 [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in 

hoeverre verwacht u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. Let op dat veel mensen met decubitus niet als doel genezing hebben. (vb patiente met 

dwarslesie) 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

6.1 patiënttevredenheid [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het 

kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Hier gaat het juist om: is de patient zelf tevreden? 

2. Echter, een wondspecifieke vragenlijst ontbreekt vooralsnog.... ervan uitgaande dat deze 

wel ontwikkeld wordt 

3. – 

4. – 

5. Wel belangrijk dat er dan een vragenlijst ontwikkeld wordt gericht op wonden en deze 

toegepast wordt! Dit omdat vaak wonden een complicatie is van onderliggend lijden. 

6. – 

6.1 patiënttevredenheid [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste 

informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. – 

2. Echter, een wondspecifieke vragenlijst ontbreekt vooralsnog.... ervan uitgaande dat deze 

wel ontwikkeld wordt. 

3. relateert niet direct aan daadwerkelijk geleverde zorg 
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4. – 

5. Als er een PREM's gebruikt wordt die gericht is op wonden. Anders geeft deze indicator 

niet de gewenste informative over de kwaliteit van het wondzorgproces maar over het 

gehele process waarbij de wond een complicatie is. 

6. – 

6.1 patiënttevredenheid [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat 

case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. - 

6. – 

6.2 kwaliteit van leven [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het 

kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. zeker relevant maar niet altijd stuurbaar omdat de last er altijd is. 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Wonden zijn vaak een complicatie van onderliggend lijden. 

6. – 

6.2 kwaliteit van leven [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste 

informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. kwaliteit van leven is niet altijd op te lossen door een goede kwaliteit wondzorg 

2. – 

3. relateert niet direct aan geleverde zorg 

4. – 

5. Wonden zijn vaak een complicatie van onderliggend lijden. Hierdoor kun je niet zeggen of 

deze indicator iets zegt over de kwaliteit van het wondzorgproces. 

6. – 

6.2 kwaliteit van leven [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat 

case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. - 

6. – 

Procesindicatoren 

7.1 classificatie decubitus [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het 

kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Goed om te weten waar en hoe de wond is ontstaan 

2. – 

3. is hier literatuur van? 

4. – 

5. Decubitus kan in de meeste gevallen voorkomen worden. 

6. – 
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7.1 classificatie decubitus [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de 

gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. – 

2. – 

3. voordeel = procesindicator. minder last van toevalsvariatie 

4. – 

5. Met preventie kan decubitus in de meeste gevallen voorkomen worden. Deze indicator 

meet dus zeker het wondzorgproces (of eigenlijk de preventie daarvan). 

6. – 

7.1 classificatie decubitus [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u 

dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. want procesindicator 

4. – 

5. – 

6. – 

7.2 Texasclassificatie bij DFU [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant 

in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. zie decubitus 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Het gaat over nieuwe patienten. Die patienten zullen zich melden op het diabetische 

voetenpoli. Het zegt dus wel iets over je populatie die je ziet als academische ziekenhuis 

maar verder nog niks (je start dan pas met de behandeling). 

6. – 

7.2 Texasclassificatie bij DFU [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de 

gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. Goede wondzorg alleen is niet bepalend voor de classificatie 

2. – 

3. procesindicator, dus minder last van toevalsvariatie 

4. – 

5. Pas bij aanmelden (nieuwe patienten) start je met de behandeling. Hierdoor meet je nog 

niks over de kwaliteit van het wondzorgproces. 

6. – 

7.2 Texasclassificatie bij DFU [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht 

u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. - 

6. – 

7.3 CEAP classificatie bij VLU [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant 

in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Dat zegt meer over de varices dan over de wond. De VCSS  (‘venous clinical severity 

score’) zegt veel m 

2. – 

3. – 
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4. – 

5. Het zegt alleen iets over je populatie die je binnen krijgt als academische ziekenhuis. 

6. – 

7.3 CEAP classificatie bij VLU [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de 

gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. – 

2. CEAP= niet ulcus cruris specifiek maar varices. Alleen C5-6 betreft ulcus cruris 

3. procesindicator dus minder last van toevalsvariatie 

4. – 

5. Je start pas met behandeling bij deze nieuwe patienten. Hierdoor meet je nog niet de 

kwaliteit van het wondzorgproces. 

6. – 

7.3 CEAP classificatie bij VLU [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht 

u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. - 

6. – 

8.1 EA-index bij VLU [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in het 

kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Zeer relevant. Als de EAI niet wordt verricht voor te starten met compressie, voldoet men 

niet aan de richtlijnen. 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

8.1 EA-index bij VLU [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de gewenste 

informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. Veel compressiecomplicaties ontstaan door het niet meten van de EAI. 

2. – 

3. procesindicator dus minder last van toevalsvariatie 

4. – 

5. Voor een goede behandeling is een EAI van grote waarde. Dit zegt dus zeker iets over de 

kwaliteit van het wondzorgproces (hoe sneller een juiste diagnostiek, hoe sneller de goede 

zorg gegeven kan worden en de wond sneller dicht is). 

6. – 

8.1 EA-index bij VLU [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u dat 

case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. - 

6. – 
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8.2 neuropathiemeting bij DFU [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant 

in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. - 

6. – 

8.2 neuropathiemeting bij DFU [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de 

gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. – 

2. – 

3. procesindicator dus minder last van toevalsvariatie 

4. – 

5. Het zegt wel iets of je de eerste screening/analyse volledig doet. Pas bij een volledige 

screening kun je de juiste behandeling starten. 

6. – 

8.2 neuropathiemeting bij DFU [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht 

u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. - 

6. – 

8.3 ischemiescreening bij DFU [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant 

in het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. Zie ook bij ulcus cruris EAI index meten 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

8.3 ischemiescreening bij DFU [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de 

gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1. – 

2. – 

3. procesindicator dus minder last van toevalsvariatie 

4. – 

5. – 

6. – 

8.3 ischemiescreening bij DFU [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht 

u dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. - 

6. – 
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Structuurindicatoren 

9.1 wondexpertisecentrum [Opmerking] Relevantie; in hoeverre vindt u deze indicator relevant in 

het kader van stuurinformatie voor de Raad van Bestuur? 

1. De indicatoren zijn destijds bepaald door de beroepsgroep zelf op basis van hun expertise. 

Delen ervan staan ook in de kwaliteitsstandaard complexe wondzorg. 

2. – 

3. – 

4. – 

5. Hier zorg je wel voor dat het duidelijk is waar een wondexpertisecentrum aan moet 

voldoen. Allen duidelijke punten voor de organisatie van zorg. Wel belangrijk dat de 

definitie van de vragen helder zijn. 

6. – 

9.1 wondexpertisecentrum [Opmerking] Stuurinformatie; in hoeverre zal deze indicator u de 

gewenste informatie geven over de kwaliteit van het wondzorgproces? 

1.  

2. Kwaliteit van wondzorg kan ook goed geregeld zijn zonder de status van WEC 

3. omdat het een structuurindicator is zal je ws minder variatie tussen ziekenhuizen zien, dus 

kan je er minder van leren. aan de andere kant kost het weinig tijd om deze informatie te 

verzamelen. maar ik zou dan niet aantal keer ja tellen, maar kijken welke vragen met nee 

beantwoord zijn. is meer informatief. 

4.  

5. De vragen zijn gericht op de organisatie van het wondzorgproces. Hierdoor is het snel 

overzichtelijk wat er binnen een centrum nog te verbeteren valt. 

6. – 

9.1 wondexpertisecentrum [Opmerking] Noodzaak tot case-mix correctie; in hoeverre verwacht u 

dat case-mixcorrectie de waarde van de indicator zal verbeteren? 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 
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Het programma Sturen op Kwaliteit wordt gefinancierd door het Citrienfonds. 

Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en 

is mogelijk gemaakt door ZonMw. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


