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Transparantie-
tijdperk is maar 
net begonnen

 H
et jaar van de 

transparantie is al-

weer ruim over de 

helft. Uiterlijk begin 

2016 moeten er voor 

dertig aandoeningen 

uitkomstindicatoren 

zijn ontwikkeld en vastgelegd in het 

kwaliteitsregister. Dat staat in de transpa-

rantiebrief die minister Schippers op 

2 maart naar de Kamer stuurde. Iedere 

zichzelf respecterende zorgpartij heeft 

een eigen aandeel in het project. Gaat 

het allemaal op tijd lukken? 

 John Taks, raad van bestuur van het 

Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht 

heeft er een hard hoofd in: ‘Het is goed 

dat we nu de focus leggen op die dertig 

aandoeningen. Maar ik moet nog zien of 

we het halen. Heel veel ziekenhuizen 

hebben er moeite mee.’ 

 De NPCF, de Federatie van Medisch 

Specialisten, de Nederlandse Vereniging 

van Ziekenhuizen en Nederlandse Fede-

ratie van Universitaire Medische Centra, 

Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorg-

verzekeraars Nederland en het Kwali-

teitsinstituut werken gezamenlijk aan 

het ontwikkelen en beschikbaar stellen 

van de kwaliteitsindicatoren. Deze ko-

men uiteindelijk voor alle dertig aandoe-

ningen op de zogeheten Transparantie-

kalender bij Zorginstituut Nederland te 

staan. 

 3500 kwaliteitsindicatoren 
 De ziekenhuizen zullen voor alle dertig 

aandoeningen de juiste kwaliteitsinfor-

matie moeten aanleveren. Een lastige 

klus, zeker gezien de grote hoeveelheid 

gegevens die ziekenhuizen nu al moeten 

verstrekken. Er zijn namelijk ook nog 

indicatoren van zorgverzekeraars, de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg, de 

NZa en de overheid. Daarnaast komen in 

een gemiddeld ziekenhuis jaarlijks zo’n 

24 instanties over de vloer die ook infor-

matie opvragen. Taks: ‘In totaal zijn er nu 

ongeveer 3500 kwaliteitsindicatoren op 

de ziekenhuizen losgelaten en het eind is 

nog niet in zicht. Iedereen wordt er gek 

van.’ 

 Wat hij nog erger vindt: ‘We verliezen de 

focus op de patiënt’. Ziekenhuizen lopen 

tegen de grenzen aan. En ze maken het 

zelf soms erger dan het al is door dingen 

nog eens extra na te meten. Taks pleit 

daarom voor het gebruik van zinnige 

indicatoren die bijdragen aan gezond-

heidswinst voor de patiënt. Indicatoren 

 KWALITEITSINDICATOREN VOOR DERTIG AANDOENINGEN 

Over drie maanden moeten de uitkomst-
indicatoren in het kwaliteitsregister staan. 
Is de kwaliteit van zorg dan echt transparant? 
‘We verliezen de focus op de patiënt’.

 tekst Carina van Aartsen  beeld ANP/Vincent Jannink 

FOCUS KWALITEIT



>

oktober 2015  ZORGVISIE MAGAZINE 10  33

die aansluiten bij de professionele drive 

van dokters, verpleegkundigen en fysio-

therapeuten: ‘Alle andere dingen zijn van 

secundair belang.’ 

 Dat betekent dat ziekenhuizen registra-

ties moeten laten liggen die ze al jaren 

doen. Niet onmogelijk, want van som-

mige indicatoren kan je je het nut afvra-

gen. Taks: ‘We stellen nog steeds het 

ondervoedingspercentage op van alle 

kinderen. Wat moeten we ermee? Kinde-

ren liggen hier meestal maar anderhalve 

dag.’ 

 Volgens Taks kan van alle verplichte 

indicatoren zeker vijftig procent af. Daar-

door ontstaat ruimte voor innovatie. ‘We 

moeten echt kritisch kijken en substanti-

eel schrappen. Niet een tiental dingen 

eraf, dat helpt niet meer. Als we nu niets 

doen, wordt het steeds erger. Dadelijk 

krijgen wij nieuwe IC-richtlijnen, wat 

denk je dat daar aan indicatoren uitrolt? 

Ik houd mijn hart vast.’ 

 Ambitieuze brief 
 De zorgverzekeraars zijn met minister 

Schippers overeengekomen dat zij voor 

de dertig aandoeningen zelf geen aparte 

uitvragen meer zullen doen en alleen 

zullen inkopen op basis van de ontwik-

kelde kwaliteitsindicatoren. 

 ‘Een ambitieuze brief’, noemt Robbert 

Huijsman de Kamerbrief. De senior 

manager kwaliteit en innovatie van Zil-

veren Kruis twijfelt aan het realiteitsge-

halte van het tijdspad: ‘Je moet eerst 

consensus bereiken over de goede indi-

catoren die moeten worden ingebouwd 

in een kwaliteitsregistratie, die moet 

communiceren met ziekenhuissystemen 

die allemaal andere ‘talen’ spreken, je 

moet herhaalde metingen uitvoeren en 

instellingen met elkaar vergelijken, cor-

rigeren op casemix... Dan komt er pas 

een rapport uit.’ Neem een van de best 

lopende kwaliteitsregistraties, het colon-

carcinoom (DSCA) van het DICA. Het 

heeft zes jaar geduurd voordat deze zo 

ver was als nu. Peter Dunki Jacobs, advi-

seur Zilveren Kruis, vult aan: ‘Kwaliteits-

  Geboortezorg is een van de dertig ‘aandoeningen’ 
waarvoor uitkomstindicatoren worden ontwikkeld. 

denken doorvoeren in de praktijk kost 

ontzettend veel tijd en energie.’ Huijs-

man pleit ervoor om op landelijk niveau 

aan de slag te gaan met professionalise-

ring van de vele kwaliteitsregistraties: ‘Al 

die organisaties proberen nu elk apart 

het wiel uit te vinden.’ 

 Toverwoord benchmarks 
 De zorgverzekeraar gebruikt de presta-

ties op de ontwikkelde kwaliteitsindica-

toren om ziekenhuizen met elkaar te 

vergelijken. Selectief inkopen, werkt niet 

als doel op zich, weten Huijsman en 

Dunki Jacobs nu, want dat remt het kwa-

liteitsdenken. Bang om buiten de boot te 

vallen, wilden partijen hun gegevens niet 

delen. Dunki Jacobs: ‘Terecht, er dreigde 

een afrekencultuur te ontstaan.’ Zilveren 

Kruis wil naar eigen zeggen toe naar een 

verbetercultuur en heeft daarom de 

zorginkoop op de schop genomen. De 

inkoop- en kwaliteitsafdelingen zijn 

samengevoegd en de inkoopstrategie is 

meer op zorgvraag of een bepaalde klan-

tengroep ingericht. Benchmarks zijn nu 

het toverwoord. Huijsman: ‘Zeventig 

procent zit netjes rond het gemiddelde. 

Vijftien procent is koploper en vijftien 

procent blijft achter. Wij richten ons op 

de middenmoot en proberen hen te 

stimuleren zich te verbeteren waardoor 

de hele groep opschuift richting de kop-

lopers. Het gemiddelde gaat omhoog en 

de spreiding wordt minder. En de achter-

blijvers? Die zouden eens moeten be-

denken of ze zich niet beter op iets an-

ders kunnen gaan richten.’ Zilveren Kruis 

wil coulant zijn voor centra die bepaalde 

zorgonderdelen willen afbouwen en niet 

meteen budgetten schrappen. De koplo-

pers krijgen een beloning in de vorm van 

meerjarige contracten en extra volumes. 

 Wat op de Transparantiekalender komt 

te staan, wordt afdwingbaar transparant. 

Dat wil zeggen dat zorgaanbieders hun 

gegevens verplicht moeten aanleveren. 

Die druk is nodig, zegt Dunki Jacobs, 

omdat specialisten geneigd zijn het 

transparantieproces tegen te werken: 

‘Van alle verplichte indicatoren 
kan zeker vijftig procent af’
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interview. De wetenschappelijke ver-

enigingen hebben zich verplicht om 

driehonderd richtlijnen aan te leveren 

aan het register van het Kwaliteitsinsti-

tuut. Het enige dat de beroepsorgani-

satie kwijt wil, is dat ‘alles op schema 

ligt’. Er zijn 120 richtlijnen gereed. Met 

de vertaling van wetenschappelijke 

richtlijnen voor patiënten moeten de 

specialisten nog beginnen. Ook de 

Nederlandse Patiënten Consumenten 

Federatie houdt zich op de vlakte: ‘We 

zijn net begonnen. Het is nog veel te 

vroeg om hier iets over te zeggen.’   

‘Sommigen, internisten en urologen 

bijvoorbeeld, proberen zo lang mogelijk 

twijfel te zaaien over de waarde van de 

indicatoren.’ Een achterhoedegevecht, 

denkt Dunki Jacobs. Beroepsverenigin-

gen zouden zich moeten omvormen tot 

kwaliteitsverenigingen. Chirurgen zijn 

daar al ver mee. Dunki Jacobs: ‘Heel 

verstandig, want waarom zou je het aan 

een zorgverzekeraar overlaten om kwali-

teit te beoordelen. Dat is het stomste wat 

je kunt doen.’ 

 Eigenlijk is het transparantietijdperk nog 

maar net begonnen. We moeten niet 

denken dat we binnen een jaar volledig 

op kwaliteit kunnen inkopen. Dunki 

Jacobs: ‘Kwaliteit is nog maar in vijftien 

procent van de zorg transparant. Ieder-

een houdt zijn kaarten voor de borst. Het 

is allemaal een kwestie van belangen’. 

 ‘Op schema’ 
 De Federatie van Medisch Specialisten 

wil niet ingaan op een verzoek om een 

DERTIG AANDOENINGEN

Aneurysma 
Aorta 
Abdominalis
Acuut myocard-
infarct en 
coronair 
vaatlijden
Blaaskanker
Borstkanker
Carpaal tunnel-
syndroom
Cataract

Chronisch 
nierfalen 
(Dialyse bij 
nierziekten)
CVA (inclusief 
risicofactoren 
zoals carotis-
stenose)
Cystic fi brosis
Darmkanker
Diabetes
Geboortezorg

Heupfractuur
Heupvervanging 

(Heupprothese)
Infectieziekten
Knievervanging 
(Knieprothese)
Lage rughernia
Liesbreuk
Longkanker
Melanoom
Morbide 
obesitas

Multitrauma
Ovariumkanker
Pancreaskanker
Parkinson
Perifeer arterieel

vaatlijden
Prostaatkanker
Slokdarm- en 
maagkanker
Varices

Advertentie

Topclass Meesterlijk Beïnvloeden
Gedragsbeïnvloeding voor managers

Als manager en leidinggevende moet u ‘dingen gedaan krijgen’. De tijden dat dit ging via een simpele opdracht
zijn voorbij. U moet uw stem laten gelden zonder weerstand te wekken. Hoe krijgt u uw medewerkers zover en
houdt u ze gemotiveerd bovendien?

Gedragsbeïnvloeding en motivatie zijn de sleutels voor een succesvol team

Topclass Meesterlijk Beïnvloeden

www.academyleiderschap.nl/meesterlijk
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