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Interactieve
hulp voor
ontwikkelaars
indicatoren
Het Zorginstituut zet in op
passende zorg die toegankelijk,
betaalbaar en van hoge
kwaliteit is. Daarvoor is het
essentieel dat we beschikken
over goede informatie over
de kwaliteit van zorg. Met de
nieuwe indicatortool bieden
wij partijen ondersteuning bij
het (door)ontwikkelen van
deze kwaliteitsinformatie.
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De kwaliteit van geleverde zorg wordt
gemeten aan de hand van door partijen
opgestelde indicatoren. Een indicator is
een meetbaar aspect van de zorg, die een
indicatie geeft van de kwaliteit van zorg.
Indicatoren zijn onder te verdelen in structuur-, proces- en uitkomstindicatoren.
Voorbeelden zijn: de aanwezigheid van een
gespecialiseerd verpleegkundige in het zorgtraject (structuurindicator), de wachttijden
voor een operatie (procesindicator) en het
optreden van complicaties na een operatie
(uitkomstindicator). Om de kwaliteit van de
geleverde zorg te kunnen meten en te kunnen vergelijken, is het van belang dat overal
dezelfde indicatoren worden gebruikt. Om
dat te bevorderen, heeft het Zorginstituut
de indicatortool ontwikkeld, vertelt Laura

Koopman, adviseur bij het Zorginstituut en
nauw verbonden bij de ontwikkeling van
Visualisatie
de tool. “De indicatortool is bedoeld
om
de Merkarchitect
en Equalis i.o.v.
partijen stapsgewijs te ondersteunen
bij het
het Zorginstituut
(06-2021)
(door)ontwikkelen van indicatoren. Hiermee
reiken we hun een werkwijze aan die op
wetenschappelijke basis is vastgesteld en die
voldoet aan alle (inter)nationale normen.”
Interactief
Het Zorginstituut heeft er bewust voor
gekozen om de werkwijze niet in geschreven tekst, maar in een interactieve tool te
publiceren, vertelt Koopman. “De inter
actieve pdf is aanklikbaar; achter elke klik zit
waardevolle achtergrondinformatie. Zoals
de zes praktijkvoorbeelden waarin betrokkenen vertellen over geleerde lessen bij het

ontwikkelen van indicatoren. Op deze manier
kom je snel bij de informatie die je op dat
moment nodig hebt.”
In de pdf worden de belangrijkste s tappen
doorlopen die bij de ontwikkeling van
indicatoren(sets) staan weergegeven. Elke
stap wordt kort toegelicht en er wordt bij
vermeld welke keuzes bij deze stap komen
kijken. Hierbij ligt de focus op keuzes die van
invloed zijn op de methodologische aspecten
van een indicator(set) om tot betrouwbare
kwaliteitsinformatie te komen.
Toetsingskader
De indicatortool laat ook zien of de ontwikkelde indicator(set) voldoet aan de criteria
die benoemd zijn in het nieuwe Toetsingskader
kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten. Dit
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De indicatortool. De interactieve pdf van de indicatortool is te downloaden via zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen/indicatortool.

kader beschrijft de eisen waaraan standaarden, richtlijnen en meetinstrumenten
moeten voldoen voor opname in het
Register. Bij elke nieuwe stap in de tool staat
aangegeven hoe de stap zich verhoudt tot de
criteria van het Toetsingskader.

De indicatortool is bedoeld voor zorg
aanbieders, beroeps- of brancheorganisaties,
wetenschappelijke verenigingen, beleids
makers en cliëntenorganisaties die aan de
slag willen met het (door)ontwikkelen van
indicatoren en/of indicatorsets. ●

“De interactieve pdf is
aanklikbaar; achter elke
klik zit waardevolle
achtergrondinformatie"

