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1 Inleiding 

Achtergrond 

De overheid heeft een belangrijke rol bij het realiseren van transparantie in de zorg. Dit 

volgt uit haar verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het zorgstelsel. Zon-

der voldoende informatie over de kwaliteit van zorg kan de patiënt of cliënt geen goede 

keuze maken en kunnen zorgverzekeraars niet inkopen op kwaliteit. Transparantie is een 

voorwaarde voor een goed functionerend zorgstelsel1.  

De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van begrijpelijke en betrouwbare in-

formatie over de kwaliteit van de zorg is ondergebracht bij het Zorginstituut Nederland 

(ZiN). Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om informatie over de kwaliteit van ver-

leende zorg aan te leveren bij het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut).  

Het Zorginstituut stimuleert continue kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg en het 

voor iedereen toegankelijk maken van begrijpelijke en betrouwbare kwaliteitsinformatie. 

Kwaliteitsindicatoren en de bijbehorende informatiestandaarden leveren hier onder an-

dere een bijdrage aan. Het Zorginstituut publiceert de ontvangen kwaliteitsinformatie via 

een openbare database op zorginzicht.nl en via kiesbeter.nl. 

Samenwerkingsafspraken 

Instellingen voor medisch-specialistische zorg hebben de wettelijke verplichting om kwa-

liteitsgegevens bij het Zorginstituut aan te leveren. Op de Transparantiekalender staat 

wanneer welke kwaliteitsinformatie over de medisch-specialistische zorg aan het Zorgin-

stituut moet worden aangeleverd. Dit wordt gezamenlijk bepaald door de vertegenwoor-

digers van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars.  

De ontwikkeling van indicatoren vindt plaats in werkgroepen aan de hand van een ont-

wikkelkader en een meerjarenplan dat door het Bestuurlijk overleg Transparantie wordt 

vastgesteld. De samenwerkingspartners in het Bestuurlijk overleg Transparantie zijn de 

Federatie van Medisch Specialisten (Federatie), Nederlandse Federatie van Universitair 

Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Patiëntenfede-

ratie Nederland (Patiëntenfederatie), Verpleegkundigen & Verzorgden Nederland (V&VN), 

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), het Zorginstituut en Zorgverzekeraars Neder-

land (ZN). De voortgang van de werkgroepen wordt gemonitord door het Bureauoverleg 

Transparantie Medisch Specialistische Zorg (msz), dat is samengesteld uit een afvaardi-

ging van alle samenwerkingspartners en onder voorzitterschap staat van het Zorginsti-

tuut.  

In het belang van het verminderen van regeldruk en het verbeteren van de kwaliteit van 

de indicatoren is afgesproken dat het ontwikkelkader voor verslagjaar 2017 en 2018 een 

maximumkader kent. Het achterliggende doel dat met het maximumkader wordt nage-

streefd, is de beperking van regeldruk. Het tellen van aantallen indicatoren draagt echter 

maar voor een deel bij aan het in kaart brengen en verminderen van regeldruk. De ene 

indicator is qua belasting de andere niet, de ene ziekenhuisadministratie is de andere niet 

en bovendien hangen de ervaren lasten samen met het belang dat men aan een indicator 

hecht voor eigen gebruik. Daarom hebben de samenwerkingspartners afgesproken dat 

het Zorginstituut opdracht geeft tot een onderzoek dat de objectieve en ervaren lasten 

en opbrengsten van indicatoren meet, om vervolgens te monitoren hoe deze zich ontwik-

kelt. De resultaten van de meting worden gebruikt om te sturen op vermindering van de 

                                                   

1 Bron: Zorginstituut Nederland (www.zorginzicht.nl/kennisbank/Paginas/Indicatorstandaard.aspx). 
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ervaren regeldruk. Vanaf verslagjaar 2018 zal deze meting in principe tweejaarlijks wor-

den herhaald. 

Onderzoeksdoelstelling 

Het Zorginstituut heeft aan Sira Consulting de opdracht gegeven om het onderzoek naar 

de ervaren regeldruk van transparantie binnen de medisch specialistische zorg uit te voe-

ren en om een herhaalbare meetmethode te ontwikkelen die de objectieve en ervaren 

lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart brengt en zodanig monitort dat 

deze leerpunten oplevert om de ervaren regeldruk te verminderen. De beleefde lasten en 

opbrengsten van transparantie worden gemeten vanuit het perspectief van zorgprofessi-

onals: medisch specialisten, verpleegkundigen en kwaliteitsfunctionarissen. 

Onderzoeksaanpak 

Het onderzoek is uitgevoerd in vier fasen. In de eerste fase is een bureauonderzoek uit-

gevoerd. Het doel hiervan was de onderzoeksonderwerpen duidelijk af te bakenen en de 

inhoudsvaliditeit te waarborgen. De inhoudsvaliditeit refereert aan de mate waarin het 

onderwerp daadwerkelijk de beleefde lasten en opbrengsten van transparantie meet. Bij 

de beoordeling van de inhoudsvaliditeit is stilgestaan bij de vraag of er literatuur bestaat 

waarin de relatie van het onderwerp tot ervaren lasten en opbrengsten wordt aangetoond. 

In de tweede fase zijn 20 interviews afgenomen. De onderwerpen die tijdens het bureau-

onderzoek zijn geïdentificeerd zijn getoetst in interviews met (ervarings) deskundigen 

van diverse organisaties. Tijdens deze interviews zijn de regeldruk-onderwerpen die in 

de monitor aan de orde moeten komen besproken en uitgediept.  

In de derde fase is een pilotstudie uitgevoerd. Op basis van de bevindingen uit de litera-

tuurstudie en de interviews is een eerste versie van de monitorvragenlijst opgesteld. Deze 

versie is in een pilot in 17 zorginstellingen door 51 zorgprofessionals getest. Tijdens de 

pilotstudie zijn semigestructureerd interviews afgenomen met de respondenten om de 

begrijpelijkheid, consistentie, validiteit en gebruiksvriendelijkheid van de vragenlijst te 

evalueren. Vervolgens is de monitorvragenlijst iteratief doorontwikkeld. 

In de vierde fase zijn de onderzoeksresultaten geconsolideerd in twee documenten. Na 

analyse zijn conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. De conclusies en aan-

bevelingen naar aanleiding van het monitorontwikkelproces en de pilot zijn samengevat 

in de voorliggende rapportage. De methoden en technieken die in de monitor worden 

gehanteerd zijn beschreven in een aparte handleiding2. 

Onderzoeksverantwoording 

Tijdens dit onderzoek stond het itteratief (door)ontwikkelen van de monitormethodiek en 

de monitorvragenlijst centraal. De regeldrukonderwerpen die in de monitor aan de orde 

moeten komen zijn geïdentificeerd tijdens 20 interviews met samenwerkingspartners en 

zorgprofessionals. Vervolgens is de conceptmonitor opgesteld en getest in een pilotstu-

die. 17 zorginstellingen en 51 zorgprofessionals hebben op vrijwillige basis deelgenomen 

aan de pilotstudie. Het resultaat van de interviews en de pilotstudie is de monitor ervaren 

regeldruk van transparantie in de medisch specialistische zorg. 

                                                   
2 Bron: “Monitor ervaren regeldruk transparantie msz; Handleiding”, Sira Consulting 2018. 
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De data die in de loop van dit onderzoek tijdens de pilotstudie is verzameld is niet statis-

tisch representatief voor de hele beroepsgroep. Er zijn ongeveer 20.700 medisch specia-

listen3, ongeveer 95.000 verpleegkundigen4 en ongeveer 300 kwaliteitsfunctionarissen5 

werkzaam in ziekenhuizen en ZBC´s. Dit betekent dat de totale onderzoekspopulatie uit 

ongeveer 116.000 zorgprofessionals bestaat. Om statistisch representatieve uitspraken 

te kunnen doen voor de hele onderzoekspopulatie moet de monitor bij een grotere steek-

proefpopulatie worden uitgezet. 

Ondanks het voorbehoud - dat de data die zijn verzameld niet statistisch representatief 

zijn voor de hele beroepsgroep - is het toch van waarde om kennis te nemen van de data 

die tijdens de pilotstudie is verzameld. In de eerste plaats geeft deze data een goede 

indicatie wat voor antwoorden verwacht kunnen worden indien de monitor wordt uitgezet 

in een representatieve steekproef. Deze informatie helpt bestuurders om de waarde in te 

schatten van de monitor als een instrument om versneld de registratielasten van trans-

parantie te verminderen en de opbrengsten van transparantie te optimaliseren.  

In de tweede plaats geven deze data aankopingspunten voor verbeteracties. Wanneer 51 

ervaren zorgprofessionals de moeite doen om te vertellen over de beleefde lasten en 

opbrengsten van transparantie, dan verdienen ze het dat naar hen geluisterd wordt. 

Leeswijzer 

De opbouw van dit rapport is als volgt:  

In hoofdstuk 2 wordt toegelicht wat transparantieverplichtingen in de medisch specialis-

tische zorg zijn. Het betreft een korte introductie van het onderwerp met aandacht voor 

de perspectieven van de verschillende samenwerkingspartners.   

Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de pilotstudie. Na een korte introductie van de 

te behandelen regeldrukonderwerpen worden de resultaten getoond van de monitoruit-

vraag onder zorgprofessionals6. In dit hoofdstuk staan diverse observaties m.b.t. de re-

geldruk van transparantie in de medisch specialistische zorg, de knelpunten hierbinnen, 

en de oplossingsmogelijkheden en quick wins. 

In hoofdstuk 4 worden conclusies getrokken t.a.v. de ervaren lasten en opbrengsten van 

transparantie in de medisch specialistische zorg. 

In hoofdstuk 5 worden aanbevelingen gedaan voor regeldrukvermindering. Dit zijn aan-

knopingspunten voor het Bureauoverleg Transparantie msz. Tenslotte worden argumen-

ten gegeven die pleiten voor vervolgonderzoek met de monitor.  

                                                   
3 Bron: Registratiecommissie geneeskundig specialisten, KNMG 2017.  

4 Bron: “De ervaren regeldruk onder verpleegkundigen in het ziekenhuis”, Actal 2012. 

5 Bron: “Onderzoek kosten kwaliteitsmetingen”, KPMG 2015. 

6 De resultaten van de pilotstudie zijn niet statistisch representatief voor de totale beroepsgroep. De 
data zijn indicatief. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om statistisch betrouwbare uitspraken te doen. 
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2 Transparantieverplichtingen 

2.1 Introductie kwaliteitsindicatoren 

Kwaliteit wordt alleen zichtbaar als zorginstellingen op een gestandaardiseerde manier 

inzicht geven in hun zorgproces en de resultaten. Kwaliteitsindicatoren maken dit moge-

lijk. Kwaliteitsindicatoren zijn meetbare elementen die een aanwijzing geven over de 

mate van kwaliteit van geleverde zorg of informatie geven over de voorkeuren van pati-

ënten/cliënten (zogenaamde klantpreferentievragen). Kwaliteitsindicatoren kunnen de 

structuur, het proces of de uitkomsten van zorg betreffen: 

� Structuurindicatoren geven een indicatie over de kwaliteit van organisatie van zorg; 

� Procesindicatoren geven een indicatie over het verloop van zorgprocessen; 

� Uitkomstindicatoren geven een indicatie over de uitkomst van de zorg. 

Zowel vanuit de overheid (patiëntenbelang) als vanuit het ziekenhuis en de zorgverzeke-

raars wordt er veel belang gehecht aan het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren. Uit-

komstindicatoren hebben de grootste informatieve waarde. Ze geven een indicatie van 

de resultaten van de geleverde zorg. Indicatoren gebaseerd op registratie hebben een 

hogere betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

zorginhoudelijke indicatoren die samenhangen met de gezondheidsuitkomst en patiën-

tenervaringen. 

 

Inzet van kwaliteitsinformatie 

Kwaliteitsindicatoren leveren kwaliteitsinformatie op. De functie van kwaliteitsinformatie 

varieert afhankelijk van de gebruiker. Voor zorgaanbieders draagt kwaliteitsinformatie bij 

aan kwaliteitsverbetering, doordat zorgprofessionals en zorgaanbieders kwaliteitsi-nfor-

matie kunnen gebruiken om zich te spiegelen aan anderen en te verbeteren. Voor pati-

enten/cliënten is openbare kwaliteitsinformatie van belang om goed geïnformeerd een 

keuze voor een zorgverlener en een behandeling te kunnen maken. Voor zorgverzeke-

raars is kwaliteitsinformatie belangrijk om invulling te geven aan hun zorgplicht en vanuit 

hun eigen rol het (nog) beter maken van de zorg te stimuleren (“shifting the curve up 

and to the right”), om in gesprek te kunnen gaan met zorgaanbieders en zorgprofessio-

nals over kwaliteit en doelmatigheid, om verzekerden te kunnen informeren en om zorg-

inkoop mede te kunnen baseren op kwaliteitsinformatie.  

 

Ontwikkeling in werkgroepen 

De ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren vindt in overleg plaats. Indicatoren voor trans-

parantie worden ontwikkeld in (aandoeningspecifieke) werkgroepen waarin alle samen-

werkingspartners zich (kunnen) laten vertegenwoordigen. Het primaat ligt bij medische 

professionals als het gaat om zorginhoudelijke indicatoren en bij patiënten als het gaat 

om klantpreferentievragen. Voordat indicatoren geautoriseerd worden vindt een uitvoer-

baarheidstoets plaats.  

De effectiviteit van kwaliteitsinformatie neemt toe wanneer deze tot stand komt in goed 

overleg tussen de samenwerkingspartners, vanuit het gemeenschappelijke belang en re-

kening houdend met elkaars rollen. Samenwerking draagt bij aan de bewustwording dat 

zorg in samenhang wordt gegeven. Dankzij het overleg in de werkgroep kan iedereen 

(een deel van) hun informatiebehoefte beantwoord krijgen. Het is een kwestie van geven 

en nemen. De samenwerkingspartners streven hetzelfde doel na: betrouwbare kwaliteits-

informatie transparant maken en de zorg voor de patiënt continue verbeteren.  
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2.2 De rol van het Zorginstituut 

Het Zorginstituut is begonnen met de erfenis van het programmabureau Zichtbare Zorg 

(ZiZo). In het onderstaande tekstkader wordt de geschiedenis van ZiZo kort toegelicht. 

 

Transparantie in de periode 2007-2012 

Het programmabureau Zichtbare Zorg (ZiZo) werd in 2007 op verzoek van het ministerie van VWS 

door de IGZ opgezet. Zichtbare Zorg regisseerde de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en on-

dersteunde de zorgsectoren bij de ambitie om de kwaliteit van de geleverde zorg zichtbaar te 

maken. De achterliggende gedachte was dat door de transparantie van kwaliteit te vergroten het 

voor cliënten of hun ondersteuners beter mogelijk zou worden om de zorg te kiezen die bij hen 

past en tegelijkertijd zou leiden tot het verbeteren van de kwaliteit van zorg; zorgaanbieders kun-

nen het inzicht dat wordt verkregen uit de uitkomsten van de indicatoren immers actief gebruiken 

om zorg te verbeteren.  

Ondanks dat Zichtbare Zorg in haar opzet een ondersteunend programma was, heeft het bureau 

een sterk regisserende rol gehad. Het ministerie van VWS nam in de jaren 2007-2012 de gemaakte 

afspraken over in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV). Door de combinatie 

van de regisserende rol van ZiZo én de verplichting tot leveren van kwaliteitsgegevens ontstond 

het beeld van een veeleisende overheid met een behoefte aan informatie die niet aansluit op de 

bedrijfsvoering van de zorgaanbieders.  

Met de komst van het Kwaliteitsinstituut van Zorginstituut Nederland veranderde er wezenlijk iets 

in de rol van de overheid. Onder de noemer Kwaliteitsinstituut bevordert het Zorginstituut de kwa-

liteit in de zorg. Deze taak wordt verricht binnen het kader van de de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg. (Wkkgz). Het programma Zichtbare Zorg is per eind 2012 gestopt en voert geen 

regie meer. Ook neemt het ministerie van VWS niet langer afspraken over in het Jaardocument 

Maatschappelijke Verantwoording. In plaats daarvan stelt VWS dat zij naast de afspraken die par-

tijen met elkaar maken, geen aanvullende informatie zal uitvragen. Dat is dan ook de kern van de 

verandering: partijen in de zorg maken samen afspraken over transparantie. Als zij het met elkaar 

eens zijn dan hoeft de overheid geen aanvullende eisen op te leggen.  

 

In overleg met de samenwerkingspartners heeft het Zorginstituut geïnventariseerd welke 

elementen van het programmabureau Zichtbare Zorg moesten blijven. Er zijn pogingen 

gedaan om te schrappen. Veel indicatorensets zijn “on-hold” gezet. Na ZiZo is aansluiting 

gezocht bij registraties die zijn gericht op interne kwaliteitsverbetering. Zorgprofessionals 

vinden het transparant maken van de kwaliteit van zorg zinvol en het werken met indi-

catoren doorgaans een goede ontwikkeling, mits indicatoren zo zijn geformuleerd dat ze 

een impuls geven aan interne kwaliteitsverbetering. Ongeveer de helft van de huidige 

sets kwaliteitsindicatoren msz komen uit klinische registraties. Dit heeft echter tot de 

discussie geleid dat deze data niet bedoeld was als openbare informatie. Er is gezocht 

naar een nieuwe dynamiek met elkaar. Het Zorginstituut probeert om alle belanghebben-

den bij elkaar te houden, parallelle uitvraag zoveel mogelijk te voorkomen en te komen 

tot beperkte sets kwaliteitsindicatoren waar iedereen iets aan heeft. Dit heeft geresul-

teerd in de samenwerkingsafspraken transparantie msz: géén parallelle uitvraag, minder 

indicatoren, meer uitkomstindicatoren. 

 

Instrumenten van het Zorginstituut 

De Meerjarenagenda, het Register en de Transparantiekalender van het Zorginstituut zijn instru-

menten om kwaliteitsinformatie transparant te maken.  
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Op de Meerjarenagenda staat waar een kwaliteitsproduct voor wordt ontwikkeld en wanneer het 

af moet zijn. De focus ligt hierbij op kwaliteitsproducten die prioriteit hebben, bijvoorbeeld omdat 

ze veel mensen raken. Kwaliteitsproducten zijn kwaliteitsstandaarden (beschrijven wat goede zorg 

is), meetinstrumenten (bijbehorende indicatoren om kwaliteit te meten) en informatiestandaarden 

(afspraken over uitwisselbaarheid van gegevens). Als het kwaliteitsproduct klaar is, neemt het 

Zorginstituut het op in het openbaar Register. Het openbaar Register bevat alle kwaliteitspro-

ducten.  

Op de Transparantiekalender van het Zorginstituut staat wanneer met welke meetinstrumenten 

(kwaliteitsindicatoren en cliëntvragenlijsten) de kwaliteit van de verleende zorg aangeleverd wordt. 

Dit zijn de meetinstrumenten die zijn opgenomen in het openbaar Register die geschikt zijn voor 

keuze-informatie. 

 

De rol van de samenwerkingspartners 

De individuele aanbieders van medisch specialistische zorg hebben de wettelijke plicht 

data aan te leveren voor de Transparantiekalender. NVZ, NFU en ZKN dragen zorg voor 

inbreng met betrekking tot uitvoerbaarheidsaspecten (registreren en aanleveren). De Fe-

deratie en V&VN dragen zorg voor het in overleg met de wetenschappelijke verenigingen 

en afdelingen aanleveren van de zorginhoudelijke expertise middels gemandateerde ver-

tegenwoordigers. De Federatie en V&VN dragen zorg voor de organisatie van het proces 

rond bestuurlijke autorisatie door de wetenschappelijke verenigingen en afdelingen. 

Zorgverzekeraars dragen zorg voor inbreng vanuit het perspectief van zorgverzekeraars 

in de werkgroepen. De Patiëntenfederatie Nederland draagt zorg voor de formulering van 

de informatieuitvraag vanuit het patiëntenperspectief. De Patiëntenfederatie Nederland 

en ZN dragen daarnaast ook zorg voor het proces rondom bestuurlijke autorisatie door 

respectievelijk patientenorgansiaties en zorgverzekeraars. Alle samenwerkingspartners 

spannen zich in om parallelle uitvraag te voorkomen. 

Uiterlijk 1 mei van het jaar na het betreffende verslagjaar dienen de kwaliteitsgegevens 

gebaseerd op de verplicht gestelde indicatoren aangeleverd te worden bij het Zorginsti-

tuut. Het Zorginstituut controleert de volledigheid van de verplichte aanlevering, herin-

nert instellingen die niet hebben aangeleverd, doet onderzoek naar de redenen achter 

het niet aanleveren en geeft bij het niet tijdig aanleveren zonder goede reden een signaal 

af aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De consequentie kan een boete zijn. 
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2.3 Samenwerkingspartners over het Zorginsti-

tuut 

In de loop van het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de samenwerkingspartners. 

Uit deze gesprekken ontstaat het volgende beeld. De samenwerkingspartners vinden al-

lemaal dat het Zorginstituut op een positieve wijze bijdraagt aan het transparant maken 

van de kwaliteit van zorg. Het Zorginstituut doet recht aan alle partijen, is terughoudend 

in het gebruik van doorzettingsmacht, laat regie bij veldpartijen zelf, heeft toegevoegde 

waarde als bemiddelaar en kiest de weg van verbinding. 

Vraagzijde 

Aan de vraagzijde spreken zowel ZN als Patiëntenfederatie Nederland vertrouwen uit in 

de werkwijze van het Zorginstituut. De rol van facilitator pakt het Zorginstituut goed op. 

Verder merkt men op dat het maximumkader helpt, máár dat het quotum ook de discus-

sie over nuttige en noodzakelijke indicatoren zoals PROMs belemmert. Er zou meer ge-

stuurd moeten worden op de kwaliteit van indicatoren en minder op het aantal. De focus 

zou moeten liggen op de inhoud, de toegevoegde waarde, en niet op het maximumkader. 

Het quotum zou wat de partijen aan de vraagzijde betreft opgehoogd moeten kunnen 

worden. Daarbij merkt men op dat het vervangen van structuur- en procesindicatoren 

met uitkomstindicatoren niet altijd wenselijk is. Uitkomstindicatoren zijn vaak complexer 

en vragen méér datapunten om te meten. De  vraagzijde is het eens dat het nodig is om 

registratielasten te minimaliseren en opbrengsten te optimaliseren. Om de ervaren regi-

stratielast verder verminderen is het nodig dat partijen meer doen met de data en goed 

communiceren met de betrokkenen wat zij doen en wat dit oplevert. 

Aanbodzijde 

Aan de aanbodzijde zijn de NFU, NVZ, V&VN, ZKN en de Federatie op hoofdlijnen positief 

over de afspraken die onder het voorzitterschap van het Zorginstituut zijn gemaakt. Het 

Zorginstituut weegt de verschillende belangen goed tegen elkaar af. Samenwerking in 

het Bureauoverleg Transparantie msz pakt goed uit. Registratielasten zijn evenwel het 

belangrijkste aandachtspunt. Wanneer kwaliteitsgegevens niet automatisch uit het EPD 

of ZIS gehaald kunnen worden dan betekent dit dat gegevens handmatig moeten worden 

verzameld en bewerkt. Een veelbelovende oplossing voor vermindering van administra-

tieve lasten is 'Registratie aan de bron'. Alle kwaliteitsgegevens zouden uit het systeem 

gehaald moeten kunnen worden. Daarnaast is het vanuit ICT perspectief wenselijk dat 

indicatorensets stabiel zijn, want het verwerken van tussentijdse aanpassingen is bewer-

kelijk en leidt tot hoge lasten.  

De partijen aan de aanbodzijde vinden allemaal dat aan het maximumkader van 1.500 

indicatoren vastgehouden moet worden. Het maximumkader is een noodgreep om regel-

druk te beperken. Er wordt teveel uitgevraagd en te weinig gebruik gemaakt van de 

beschikbare data. De partijen aan de aanbodzijde zouden daarom het liefst zien dat het 

maximumkader verder omlaag gaat. Het maximumkader dwingt om met elkaar keuzes 

te maken en om afscheid te nemen van indicatoren die niet voldoende onderscheidend 

zijn. De partijen aan de aanbodzijde vinden ook dat er strenger geëvalueerd moet worden 

(al verzetten partijen aan de vraagzijde tegen de suggestie dat dit nu niet zou gebeuren). 

Indicatorensets zijn bij voorkeur onderscheidend en de werkgroepen moeten keuzes ma-

ken. Het maximumkader zal in ieder geval nodig zijn totdat zorginformatiebouwstenen 

en registratie aan de bron zijn geïmplementeerd. Maar ook dan zal het nodig blijven om 

kritisch te zijn en keuzes te maken7. Verder wordt opgemerkt dat de huidige sets niet 

                                                   
7 Het maximumkader moet in ieder geval voldoende informatie bieden voor samen beslissen. Alleen 
met voldoende informatie kan een patiënt / cliënt goed meedenken en meebeslissen over de behan-
deling. Er moet voldoende kwaliteitsdata zijn voor deze belangrijke verbetering in de zorg. 
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altijd zinvol zijn voor zorgprofessionals en zorginstellingen met het oog op interne kwali-

teitsverbetering. Daarvoor moet slimmer worden geregistreerd en is tijdige terugkoppe-

ling nodig. Bij het slim registreren is het van belang dat de registratie voor de basiszorg 

leidend is, namelijk de behandeling van en de interactie met de patiënt. Verantwoor-

dingspartners moeten hieruit zoveel mogelijk informatie halen. De partijen aan de aan-

bodzijde roepen dan ook op om zinnig, zuinig en slim te registreren. 

Uitdaging voor het Bureauoverleg onder voorzitterschap van het Zorginstituut 

Op basis van de gesprekken die met de samenwerkingspartners zijn gevoerd wordt ge-

constateerd dat er spanning staat op de samenwerkingsafspraken die onder voorzitter-

schap van het Zorginstituut tot stand zijn gekomen. Zowel aan de aanbod- als aan de 

vraagzijde vindt men dat ontwikkelingen niet snel genoeg gaan. Aan de aanbodzijde geeft 

men aan te willen werken aan een (snelle) vermindering van het aantal indicatoren en 

aan de vraagzijde geeft men aan te willen werken aan een (snelle) ontwikkeling van 

bruikbare uitkomstindicatoren. 

Druk vanuit de achterban 

Aan de vraagzijde is het voor koepelorganisaties een uitdaging om de samenwerkings-

afspraken te verdedigen bij de achterban. De achterban wil eigen keurmerken behouden 

of druk uitoefenen op de ontwikkeling van uitkomstindicatoren. Het is moeilijk om struc-

tuur- en procesindicatoren los te laten als er nog geen uitkomstindicatoren zijn8. In dat 

geval is er bijvoorbeeld verlies aan draagvlak bij patiënten-belangenorganisaties. Daar 

komt bij dat de duiding van uitkomstindicatoren vaak moeilijk is. Zorginstellingen mogen 

immers niet afgerekend worden op moeilijk behandelbare patiënten, terwijl case mix cor-

rectie problematisch kan zijn.  

Aan de aanbodzijde is het voor koepelorganisaties moeilijk omdat zorgprofessionals heel 

duidelijk aangeven dat het verminderen van de lasten van transparantie en van het aantal 

indicatoren niet snel genoeg gaat9. Ook gaat transparantie gepaard met hoge kosten10. 

Versneld verminderen van registratielast 

Het overleg staat dan ook voor een uitdaging. Als men samen doorgaat op de ingeslagen 

weg dan ziet het er naar uit dat parallelle uitvraag op termijn zal verdwijnen. Maar daar-

voor is het nodig dat alle belanghebbenden tijdens het proces aan boord blijven en dat 

er versnelling komt in het verminderen van de registratielast. De monitor ´ervaren re-

geldruk transparantie medisch specialistische zorg´11 is daarom een belangrijk instru-

ment voor de samenwerkingspartners en het Zorginstituut. Een goed functionerende 

monitor moet het mogelijk maken om weerstand om te buigen tot draagvlak. 

 

  

                                                   
8 Zelfs als er wel goede uitkomstindicatoren zijn dan is het vanuit patiëntenperspectief niet vanzelf-
sprekend wenselijk om alle structuur- en procesindicatoren los te laten. In sommige gevallen blijft 
(een deel van) die informatie relevant voor patiënten / cliënten. 

9 Zie bijvoorbeeld het rapport "Administratiedruk medisch specialisten; enquête [ont]regel de zorg 
VvAA en FMS" van De Argumentenfabriek en de opbrengst van de denksessie Medisch specialisten & 
MDL-artsen tijdens de "Schrapconferentie (Ont)Regel de Zorg, schrap en verbeter – 18-11-2017". 

10 Zie bijvoorbeeld het rapport “Onderzoek kosten kwaliteitsmetingen”, KPMG 2015. 

11 Voor een uitgebreide beschrijving van de monitor zie “Monitor ervaren regeldruk transparantie msz; 
Handleiding”, Sira Consulting 2018. 
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3 Resultaten van de pilotstudie 

Tijdens de pilotstudie stond het itteratief (door)ontwikkelen van de monitorvragenlijst 

centraal. 17 zorginstellingen en 51 zorgprofessionals hebben op vrijwillige basis deelge-

nomen aan de pilotstudie. De vraagstelling van de monitor is tijdens de pilotstudie op 

basis van ontvangen feedback bijgesteld. Onduidelijke vragen zijn hergeformuleerd of 

verwijderd. In een enkel geval is een item aan de vragenlijst toegevoegd.  

De data die tijdens de pilotstudie is verzameld is niet statistisch representatief voor de 

hele beroepsgroep. Om statistisch representatieve uitspraken te kunnen doen voor de 

totale onderzoekspopulatie moet de monitor bij een grotere steekproefpopulatie worden 

uitgezet. Toch heeft het waarde om kennis te nemen van de data die tijdends de pilot-

studie is verzameld. In de eerste plaats geeft deze data een goede indicatie wat voor 

antwoorden verwacht kunnen worden indien de monitor breed wordt uitgezet. In de 

tweede plaats geeft deze data aankopingspunten voor verbeteracties.  

3.1 Het aantal kwaliteitsindicatoren 

3.1.1 Introductie 

Het aantal kwaliteitsindicatoren op de Transparantiekalender is een belangrijk en steeds 

terugkerend regeldrukonderwerp. Voor de verslagjaren 2016, 2017 en 2018 zijn er door 

het Bestuurlijk Overleg Transparantie afspraken gemaakt over een maximumkader. Hier-

uit volgt dat er voor de Medisch Specialistische Zorg maximaal 1.500 (sub)indicatoren op 

de Transparantiekalender staan. Ook is afgesproken dat een indicatorset13 gemiddeld 

maximaal 10 indicatoren bevat. Het doel dat met het maximumkader wordt nagestreefd 

is de beperking van regeldruk. Zorgprofessionals geven een duidelijk signaal af dat het 

aantal kwaliteitsindicatoren (te) hoog is14. Aan de werkgroepen is daarom een tweetal 

instructies meegegeven. Ten eerste, probeer tot een set van (gemiddeld) maximaal tien 

indicatoren te komen. Het is van groot belang te komen tot compacte sets van goede 

indicatoren. Dit draagt bij aan de inperking van registratielast en het verleggen van de 

focus naar het gebruik van de informatie. Ten tweede, vernieuw niet teveel. Een con-

stante indicator maakt het mogelijk tussen jaren te vergelijken. 

 

Wijze waarop het onderwerp is meegenomen in de monitor 

Het Zorginstituut kwantificeert het aantal kwaliteitsindicatoren op de Transparantiekalender. Het 

actuele, objectieve aantal kwaliteitsindicatoren is opgenomen in de monitor. De wijze waarop dit 

aantal door het Zorginstituut is berekend is uitgeschreven in de handleiding van de monitor. Zo 

maakt de monitor duidelijk om hoeveel kwaliteitsindicatoren het in feite gaat, hoe dit aantal zich 

ontwikkelt in de tijd en hoe de berekening ervan tot stand komt. 

                                                   
13 Een indicatorset is een collectie indicatoren bijeengebracht in één indicatorgids, onder één thema.  
14 Dit signaal wordt niet alleen afgegeven door de respondenten van de monitor ervaren regeldruk 
transparantie msz, maar bijvoorbeeld ook in het rapport "Administratiedruk medisch specialisten; en-
quête [ont]regel de zorg VvAA en FMS" van De Argumentenfabriek en de opbrengst van de denksessie 
Medisch specialisten & MDL-artsen tijdens de "Schrapconferentie (Ont)Regel de Zorg, schrap en ver-
beter – 18-11-2017". 



 

 

 

  14 Sira Consulting B.V. 

3.1.2 Telling van het Zorginstituut 

In de telling van oktober 2017 over verslagjaar 2018 kwam het Zorginstituut uit op 1.318 

(sub-)indicatoren voor de Medisch Specialistische Zorg (waarvan 22 vrijwillige indicato-

ren)15.  

Het aantal verplichte (sub-)indicatoren op 1-1-2017 bedroeg 1.487 (waarvan 76 vrijwil-

lige indicatoren). Het aantal verplichte (sub)indicatoren op 1-1-2016 bedroeg 1.573 

(waarvan 0 vrijwillige indicatoren). 

3.1.3 Toelichting berekeningswijze 

In deze paragraaf wordt beschreven welke uitgangspunten worden aangehouden bij het 

optellen van de (sub)indicatoren. 

Er zijn twee soorten indicatoren namelijk hoofdindicatoren en subindicatoren.  

� Een hoofdindicator is een (hoofd-)vraag waarmee een aspect van de kwaliteit van 

zorg wordt gemeten. 

� Subindicatoren zijn eventuele deelvragen, bijvoorbeeld over verschillende patiënt-

groepen, behandelingen, typen behandelaren of faciliteiten waarover steeds dezelfde 

hoofdvraag wordt beantwoord. 

Voor de typering van indicatoren wordt gebruik gemaakt van de typering die in de indi-

catorgids staat. Omdat het in een indicatorgids niet altijd duidelijk is wat een hoofdindi-

cator is en wat een subindicator is, worden deze gidsen vertaald naar hoofd- en 

subindicatoren. De indeling naar type indicatoren is nuttig om inzicht te krijgen in het 

karakter van de indicatorsets. Het gaat om de typering structuur/proces/uitkomst. 

Bij het optellen van de indicatoren worden de volgende uitganspunten aangehouden:  

� Alle hoofdindicatoren en subindicatoren waarop data wordt geleverd worden bij elkaar 

opgeteld. Het onderscheid tussen hoofd- en subindicatoren maakt daarom niet uit 

voor de kwantificering. Hoofdindicatoren waarop geen data wordt aangeleverd, omdat 

dat slechts op de subindicatoren wordt gedaan, worden niet meegeteld. 

� Indien er bij een vraag meerdere antwoordmogelijkheden zijn, wordt iedere ant-

woordmogelijkheid gezien als een vraag waar ja of nee op beantwoord moet worden. 

De antwoordmogelijkheden worden daarom vertaald naar aparte (sub)indicatoren.  

� Vrijwillige indicatoren kunnen sinds verslagjaar 2017 vrijwillig door instellingen aan-

geleverd worden. Deze staan niet op de transparantiekalender maar moeten wel wor-

den meegeteld16. 

 

  

                                                   
15 Telling Zorginstituut Nederland, oktober 2017. 

16 Deze worden handmatig toegevoegd. 
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3.2 Kwaliteit van indicatoren 

3.2.1 Introductie 

De kwaliteit van indicatoren is een terugkerend regeldrukonderwerp. Wanneer zorgpro-

fessionals uitgevraagde kwaliteitsdata zinloos vinden dan roept dit weerstand op. 

Indicatoren moeten betekenisvol zijn. Betekenisvolle kwaliteitsinformatie sluit aan op de 

behoefte van vragende partijen, draagt voor patiënten/cliënten bij aan het maken van 

keuzes en zet aan tot verbetering van zorg. Idealiter bestaat kwaliteitsinformatie uit kli-

nische en door de patiënt gerapporteerde uitkomstindicatoren, aangevuld met klantpre-

ferentievragen17. 

Indicatoren moeten onderscheidend zijn18. Een kwaliteitsindicator is onderscheidend wan-

neer deze relevante – en waar van toepassing statistisch significante – verschillen tussen 

zorgaanbieders laat zien. In het algemeen is de gedachte dat naarmate een indicator 

meer onderscheidend is, deze ook informatiever is en de resultaten bijgevolg beter ge-

schikt zijn als publieke informatie of zorginkoopinformatie19. 

Indicatoren moeten eenduidig zijn.  Een kwaliteitsindicator is eenduidig als de vraag-

stelling en bijbehorende definities helder, precies en volledig zijn omschreven, inclusief 

beschrijving van wat er wordt gemeten, de in- en exclusiecriteria van de doelpopulatie, 

de teller/noemer (indien relevant) en het meetinstrument (indien relevant). Verder is het 

belangrijk dat de meet-, registratie- berekenings- en rapportage-instructies volledig en 

precies omschreven zijn. Het is moeilijk om definities en inclusiecriteria eenduidig te krij-

gen. Maar als indicatoren niet eenduidig zijn dan kan dit leiden tot onbetrouwbare data 

of mogelijk zelfs tot strategisch gebruik van cijfers. 

Indicatoren moeten kunnen worden voorzien van een toelichting. Kwaliteit bestaat uit 

diverse aspecten. Een indicatorset alleen zegt niet (altijd) alles. Om het hele verhaal (over 

kwaliteit) te vertellen kan het nodig zijn om bij een indicatorset een toelichting te geven 

op de (kwaliteits)afwegingen en -keuzes die een zorginstelling maakt20. 

 

Wijze waarop het onderwerp is meegenomen in de monitor 

In de monitor zijn vragen opgenomen over de kwaliteit van indicatoren. Het doel hiervan is om te 

meten hoe zorgprofessionals de kwaliteit van de indicatorensets beoordelen en informatie te ver-

zamelen over goede en slechte indicatoren. De vragen worden voorgelegd aan medisch specialisten 

en kwaliteitsfunctionarissen. Deze zorgprofessionals hebben praktische ervaring met tenminste één 

of meerdere indicatorensets. Verpleegkundigen registreren weliswaar scores, resultaten en hande-

lingen maar hebben geen direct zicht op het verband tussen deze scores en kwaliteitsindicatoren. 

Dit betekent dat de meeste verpleegkundigen onvoldoende informatie hebben om de onderzoeks-

vragen m.b.t. de kwaliteit van indicatoren te beantwoorden. Dat geldt echter niet voor verpleeg-

kundig specialisten. In Nederland is de verpleegkundig specialist een relatief nieuwe beroepsgroep. 

De kennis en ervaring van de verpleegkundig specialist wordt in de monitor gelijkgesteld aan die 

van de medisch specialist. 

                                                   
17 Bron: Samenwerkingsafspraken t.b.v. transparante kwaliteitsinformatie in de msz (pagina 4). 

18 Let wel, bij veranderingen in de (structuur van de) zorg kan het zijn dat het juist wenselijk is om 
een indicator in de set te houden die (nog) niet onderscheidend is. 

19 Indicatoren die niet onderscheidend zijn kunnen accuraat en valide zijn als alle zorgaanbieders 
dezelfde kwaliteit leveren. Deze indicatoren zijn echter niet bruikbaar voor patiëntkeuze of zorginkoop. 

20 Neem bijvoorbeeld de indicator her-operaties bij mammacarcinoom (borstkanker). Ziekenhuis A 
licht toe dat zij het beleid hebben om in te zetten op totale borstverwijdering, en dat het aantal her-
operaties daarom relatief laag is. Ziekenhuis B licht toe dat zij het beleid hebben om in te zetten op 
borstbesparing, maar dat daardoor het aantal her-operaties relatief hoog is. De indicator kan alleen 
worden begrepen door patiënten als er een toelichting bij zit van het gevoerde beleid. Indicatoren 
hebben de neiging om de discussie over kwaliteit te versmallen, soms is het nodig om die te verbreden. 
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3.2.3 Observaties, knelpunten en oplossingsrichtingen 

In de pilotstudie signaleren zorgprofessionals 10 indictorensets als meest belastend21: 

1. Spoedzorg 

a. De set is verwarrend;  

b. De indicatoren in de set overlappen met andere sets; 

c. De set wordt vaak gewijzigd; 

d. Het is een set zonder draagvlak met hoge lasten;  

e. Het is een set zonder contactpersonen; 

f. Het is een set waarvan het gebruik onduidelijk is; 

g. Het is een set met een groot aantal indicatoren (29 indicatoren). 

2. Meniscus en voorste kruisband 

a. Het is complex om de kwaliteitsgegevens voor de set aan te leveren; 

b. De data wordt niet geautomatiseerd uit het dossier aangeleverd, specifieke vragen 

maken dat er handmatig moet worden geregistreerd; 

c. In de set staat al jaren een indicator die niet goed geformuleerd is: de teller/noe-

mer van de indicator artroscopie bij 55+ klopt niet. 

3. Heupfractuur (DHFA) 

a. Dit is een set waarbij meerdere specialismen zijn betrokken, hetgeen betekent dat 

er met diverse specialismen moeten worden overlegd; 

b. De DICA registratie wordt als belastend ervaren; 

c. De indicatorenset is niet eenduidig. 

4. Inflammatory bowel disease (IBD) 

a. De berekeningen voor de set worden als belastend ervaren; 

b. Het aantal structuurvragen van de set wordt als belastend ervaren. 

5. Knieprothesen 

a. De indicatorenset hanteert onduidelijke definities; 

b. Er zijn onvoldoende mogelijkheden om de indicatorenset te voorzien van een toe-

lichting op het beleid van de zorginstelling. 

6. Longcarcinoom 

a. De set is te uitgebreid (18 indicatoren); 

b. De indicatoren bevatten tijdsaspecten. 

7. Osteoporose msz 

a. Het kost veel tijd om de gevraagde kwaliteitsgegevens te registreren; 

b. De kwaliteitsgegevens leveren weinig op; 

c. De kwaliteitsgegevens zijn onzinnig en verouderd. 

8. Coeliakie 

a. De vraagstelling wordt als belastend ervaren, bijvoorbeeld controle bij afspraken 

bij remise en opvlamming; 

b. De indicatoren bevatten tijdsaspecten. 

9. Borstkanker 

                                                   
21 Een omstreden indicatorenset is Cerebro Vasculair Accident (CVA). Zorgprofessionals vinden het 
een nuttige indicatorset. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de indicatoren tijdsaspecten bevatten en 
dat maakt dat de set (te) veel datapunten en parameters bevat. 



 

 

 

  18 Sira Consulting B.V. 

a. De omvang van de set wordt als belastend ervaren; 

b. De hoeveelheid wijzigingen in DICA wordt als belastend ervaren; 

c. De set bestaat uit veel samengestelde vragen waardoor interpretatie lastig is. Er 

bestaan bijvoorbeeld verschillen in het kalenderjaar en het NBCA-jaar. Ook is het 

onderscheid tussen verschillende registraties soms lastig te overzien. De indicato-

renset is daardoor niet eenduidig; 

d. De afbakening van de populatie in de teller en noemer is niet eenduidig (bijvoor-

beeld het wel of niet uitsluiten van borstkankerpatiënten die er de voorkeur aan 

geven om een operatie buiten de geprotocolleerde tijdsperiode te laten plaatsvin-

den). 

10. Colorectaal carcinoom 

a. De omvang van de set wordt als belastend ervaren; 

b. De hoeveelheid wijzigingen in DICA wordt als belastend ervaren; 

c. De set draagt onvoldoende bij aan het verbeteren van zorg; 

d. De indicatorenset hanteert onscherpe definities. 

 

De 10 meest genoemde redenen in de pilotstudie waarom indicatorensets belastend zijn: 

1. De set overlapt met een andere set (bijvoorbeeld overlap tussen verschillende speci-

alismen en overlap tussen gegevens die door verschillende instanties worden uitge-

vraagd); 

2. De set bestaat uit samengestelde vragen waardoor interpretatie lastig is / Indicatoren 

in de set zijn ambigu; 

3. Het kost veel tijd om de gevraagde kwaliteitsgegevens te registreren; 

4. Onjuiste formulering van indicator(en); 

5. De set zegt weinig over de kwaliteit van de geleverde zorg / De set draagt niet bij aan 

het verbeteren van zorg; 

6. De set is te groot qua omvang (teveel indicatoren); 

7. De set vraagt om veel datapunten en parameters; 

8. De set vraagt om complexe berekeningen uit te voeren; 

9. De set bestaat uit te veel structuurvragen; 

10. Er zijn verschillen in het kalenderjaar van diverse registraties. 
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Observaties bij de kwaliteit van indicatoren: 

� Indicatoren met tijdsaspecten (bijvoorbeeld het tijdstip van antibiotica toediening) en 

indicatoren met een onduidelijke afbakening van de populatie in de teller en noemer 

zijn volgens zorgprofessionals vaak onbetrouwbaar. Ook de gidsen bij indicatoren 

moeten beter (coderingen). Het Zorginstituut kan in het ontwikkelproces van indica-

toren meer (centraal) doen om zorgaanbieders te helpen met het uitzoeken van regi-

stratiedefinities en declaratiecodes die door de indicatoren gebruikt worden22. 

Indicatoren met suboptimale definitiebeschrijvingen leiden tot interpretatieverschillen 

bij ziekenhuizen. Interpretatieverschillen zijn zorgwekkend gezien de impact hiervan 

op indicatorenscores van ziekenhuizen. 

� Kwaliteitsindicatoren houden - voor zover relevant -  rekening met de ‘case mix’ die 

een medisch specialist en/of zorginstelling behandeld. Case mix factoren bestaan bij-

voorbeeld uit leeftijd, duur van de ziekte en comorbiditeit. Voor het corrigeren van 

verschillen in case mix wordt gebruik gemaakt van prognostische modellen waarmee 

patiëntkenmerken zoals bijvoorbeeld leeftijd, opnamereden of fysiologische conditie 

worden verdisconteerd in de uitkomstmaat. Het is echter onmogelijk om voor alle 

factoren perfect te corrigeren23. Dat maakt het vergelijken van kwaliteit van zorg een 

zeer ingewikkelde zaak. Onderzoek heeft aangetoond dat verschillende case mix mo-

dellen resulteren in verschillende rankings met een grote onzekerheid in de positie op 

de ranglijst24. Zorgprofessionals en zorginstellingen benadrukken dat men zeer voor-

zichtig moet omgaan met de interpretatie van dergelijke lijsten. Het komt erop neer 

dat er (nog steeds) een groot wantrouwen is tegen de ranglijsten die verschijnen in 

bladen zoals het AD en Elsevier. Zorgprofessionals vragen zich (terecht) af of lezers 

zich bewust zijn van de beperkte waarde van ranglijsten. 

� Zorgprofessionals wijzen erop dat de indicatoren laten zien dat de marges klein zijn. 

Zorgprofessionals willen daarom het liefst af van lijstjes in de media (zoals Elsevier 

en AD). 

� Veel kwaliteitsindicatoren veronderstellen een doorlopende behandelrelatie. Daar is 

echter bij ZBC´s niet altijd sprake van. MRI scans en scopies zijn voor ZBC´s niet 

voor alle patiënten bekend, want deze data is niet uit de informatiesystemen te halen. 

Zo brengen patiënten de MRI-scan vaak mee op CD-rom en worden heroperaties 

doorgaans uitgevoerd in andere ziekenhuizen. Dat maakt het voor ZBC´s moeilijk om 

aan de streefwaarden te voldoen. De werkgroepen zouden andere streefwaarden voor 

ZBC´s kunnen formuleren óf duidelijkere spelregels voor ZBC´s opstellen25. Overi-

gens zou men voor academische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen ook kunnen 

overwegen om andere streefwaarden te formuleren. 

� Zorgprofessionals geven aan dat zij circa zes indicatoren per aandoening te overzien 

vinden. In de huidige situatie werken werkgroepen toe naar maximaal circa tien indi-

catoren per aandoening.  

  

                                                   
22 Mogelijk achterliggende oorzaken van onduidelijke registratiedefinities en declaratiecodes kunnen 
onduidelijke richtlijnen zijn, of decleratiecodes die geen of onvoldoende zicht geven over verschillende 
aspecten van een behandeling.  

23 Let op. Het is soms zelfs niet wenselijk om voor alle factoren te corrigeren. Het is ook belangrijk 
dat - ongeacht de startsituatie - de zorgaanbieder toch een goede uitkomst weet te realiseren: “Gelijke 

kansen op ongelijke uitkomsten. Ongeacht wie je bent en ongeacht bij welke aanbieder je komt”. 
24 Bron: Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). 

25 Let op. Het opstellen van streefwaardes is bij veel indicatoren een issue. De beroepsgroepen zijn 
hier over het algemeen geen voorstander van, terwijl dit wel onderdeel uitmaakt van een wenselijke 
duiding van resultaten. Het opstellen van passende streefwaardes (opgesteld in eigen beroepsnormen 
of richtlijnen) zou door het Zorginstituut aangejaagd kunnen worden. 
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3.3 Beleefde lasten 

3.3.1 Introductie 

De beleefde lasten van transparantie hebben betrekking op het registreren, controleren, 

verzamelen, bewerken en aanleveren van kwaliteitsgegevens in het verslagjaar waarin 

deze worden vastgelegd. Zorgprofessionals en deskundigen benadrukken dat de kosten 

van de huidige indicatorensets hoog zijn en de werkbaarheid laag. Bij kosten gaat het in 

de monitor om de tijdsbesteding die nodig is voor registratie, controle, verzamelen, be-

werken en aanleveren. Er wordt ook expliciet doorgevraagd naar de ervaren tijdsdruk. 

Bij werkbaarheid gaat het over de aansluiting van de indicator informatie-uitvraag op de 

dagelijkse praktijk van zorgprofessionals, de complexiteit van de uit te voeren handelin-

gen en de moeite die het kost om informatie uit informatiesystemen te halen. Zo hebben 

bijvoorbeeld ZBC´s informatiesystemen vaak goed op orde (de organisatie is in de regel 

niet erg complex), maar is het EPD nog lang niet altijd geïntegreerd/gekoppeld waardoor 

automatisch aanleveren van gegevens nog maar weinig voorkomt. Bijgevolg moeten veel 

gegevens handmatig worden verzameld en aangeleverd. 

Bij de beleefde lasten wordt ook kort ingegaan op de vraag hoe zorgprofessionals de 

samenwerking met de gegevensmakelaar ervaren. Zorginstellingen leveren indicatoren 

aan via het door hun brancheorganisatie gekozen aanleverportaal. Doorlevering van de 

indicatoren vindt plaats in een voor de gebruiker uniform format conform de specificaties 

van het Zorginstituut. Voor NVZ en NFU geldt dat conceptindicatoren door kwaliteitsregi-

straties geüpload worden naar het OmniQ portaal van DHD. Ziekenhuizen en UMC’s heb-

ben zo één centraal portaal waarin zij gegevens kunnen invoeren, controleren en 

accorderen. ZKN heeft DESAN geselecteerd als gegevensleveranciers voor ZBC´s. Zowel 

de NVZ als de NFU zijn positief over DHD en het OmniQ portaal. ZKN is als opdrachtgever 

tevreden over (het portaal van) gegevensmakelaar DESAN. De monitor gaat na of zorg-

professionals daar net zo over denken26.  

 

Wijze waarop het onderwerp is meegenomen in de monitor 

In de monitor zijn diverse vragen opgenomen die betrekking hebben op de complexiteit van de uit 

te voeren handelingen, de daarvoor vereiste tijdsbesteding en de ervaren tijdsdruk. Deze vragen 

zijn relevant voor alle zorgprofessionals die kwaliteitsgegevens registreren, controleren, verzame-

len, bewerken en aanleveren. De lastendruk die zorgprofessionals ervaren is een groot probleem 

waar iets aan gedaan moet worden. Het doel van de monitor is dan ook om de lastendruk van 

transparantie te objectiveren27 en om met elkaar te zoeken naar oplossingsmogelijkheden. 

 

  

                                                   
26 Hier wordt echter niet heel uitvoerig bij stil gestaan aangezien er al veel informatie over dit onder-
werp beschikbaar is uit klanttevredenheidsonderzoek van de gegevensmakelaars zelf. 

27 Het moet voor iedereen duidelijk zijn wanneer er sprake is van (te) hoge lastendruk. Duidelijkheid 
is nodig om op basis van vertrouwen te zoeken naar oplossingen. Indien zorgprofessionals aangeven 
dat medicatieverificatie een te complexe indicator is en dat de daarvoor uit te voeren handelingen te 
veel tijd kosten, dan is er sprake van lastendruk die aangepakt moet worden. Maar wanneer kwali-
teitsdata voor bijvoorbeeld lage rug hernia of prostaatkanker niet loskomt uit vrees voor volumever-
lies, dan mag registratielast niet het excuus zijn om geen data aan te leveren. 
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3.3.2 Zorgprofessionals over beleefde lasten van transparantie 

In onderstaande tabel zijn de antwoorden opgenomen die zorgprofessionals tijdens de 

pilotstudie hebben gegeven op vragen met betrekking tot de beleefde lasten van trans-

parantie. De overzichtstabel is niet representatief voor de hele beroepsgroep (het is een 

indicatie). 
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1. Het registreren, controleren, bewerken 

en aanleveren van de benodigde kwali-

teitsgegevens is eenvoudig 

26% 52% 11% 11% 0% 

2. Het registreren, controleren, bewerken 

en aanleveren van de benodigde kwali-

teitsgegevens gaat snel 

30% 56% 15% 0% 0% 

3. De tijd die in een kalenderjaar van mij 

wordt gevraagd voor het registreren, 

controleren, bewerken en aanleveren 

van kwaliteitsgegevens is acceptabel 

22% 26% 30% 22% 0% 

4. Voor het registreren, controleren, be-

werken en aanleveren van de beno-

digde kwaliteitsdata heb ik voldoende 

tijd 

0% 38% 38% 19% 5% 

5. Bij het registreren, controleren, bewer-

ken en aanleveren van kwaliteitsgege-

vens kan ik rekenen op voldoende 

ondersteuning 

0% 34% 45% 21% 0% 

6. Het registreren, controleren, bewerken 

en aanleveren van kwaliteitsgegevens 

wordt in mijn instelling ondersteund 

door goede ICT systemen (EPD, etc.) 

4% 31% 35% 19% 12% 

7. Aanleveren van gegevens via OmniQ 

van DHD of het web-portal van DESAN 

maakt het proces van invullen en ac-

corderen van kwaliteitsindicatoren een-

voudiger en overzichtelijker 

0% 12% 22% 44% 22% 

8. De samenwerking met de gegevensma-

kelaar verloopt goed 

0% 0% 12.5% 75% 12.5% 

9. De samenwerking met DICA verloopt 

goed28 

0% 33% 50% 17% 0% 

 

                                                   
28 in de pilotstudie is gebleken dat zorgprofessionals in het bijzonder problemen ervaarde met DICA. 
Dat is de reden waarom de vragenlijst expliciet vraagt naar de samenwerking met DICA.  
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Vanuit zorgverzekeraars zijn de vrijwillige indicatoren als voorwaarde bij de samen-

werkingsafspraken gesteld omdat dit ruimte geeft om specifieke afspraken met zorg-

aanbieders te maken die wel (al) transparant zijn en zorgverzekeraars niet parallelle 

uitvragen hoeven te doen. Deze mogelijkheid is essentieel om te bewaren als onder-

deel van een nieuwe ontwikkeling 'inkopen op waarde'.  

� Medisch specialisten zien het registreren van de indicator-gerelateerde gegevens nog 

teveel als extra en niet als natuurlijk onderdeel van het zorgproces. 

� De indicatorgidsen moeten tijdig beschikbaar zijn. Dit blijft een aandachtspunt. 

3.4 Beleefde opbrengsten 

3.4.1 Introductie 

Een van de uitgangspunten van de monitor is dat naast de beleefde lasten ook de beleefde 

opbrengsten van transparantie in beeld worden gebracht. De kwaliteitsgegevens die met 

indicatorensets worden verzameld worden voor meerdere doeleinden gebruikt: als ver-

beterinformatie door zorgprofessionals en zorginstellingen, als keuze-informatie door pa-

tiënten en als inkoopinformatie door zorgverzekeraars31. Het kost tijd om kwaliteits-

gegevens te verzamelen maar het is erg nuttig. De beleefde opbrengsten hebben betrek-

king op dit gepercipieerde nut van transparantie. 

Zorgprofessionals zouden ervan overtuigd moeten zijn dat de verzamelde kwaliteitsge-

gevens ook daadwerkelijk worden gebruikt. Want als men niet het gevoel heeft dat aan-

geleverde data gebruikt wordt dan zal elke inspanning die nodig is om data aan te leveren 

worden ervaren als een belasting. Dit betekent dat het identificeren van mogelijkheden 

om de lasten te verminderen belangrijk is. Maar dat het minstens zo belangrijk is om 

mogelijkheden te identificeren om de opbrengsten te optimaliseren. 

 

Wijze waarop het onderwerp is meegenomen in de monitor 

In de monitor zijn vragen opgenomen die betrekking hebben op de mate waarin zorgprofessionals 

overtuigd zijn van het nut van transparantie. Ook wordt gevraagd of zorgprofessionals de indruk 

hebben dat patiënten en zorgverzekeraars de aangeleverde kwaliteitsgegevens écht gebruiken. 

Tenslotte wordt geïnventariseerd of zorgprofessionals en hun zorginstellingen de verzamelde ge-

gevens zélf gebruiken voor benchmarking en/of interne kwaliteitsverbetering. Met het oog hierop 

wordt doorgevraagd of aangeleverde kwaliteitsgegevens (tijdig) worden teruggekoppeld. 

 

  

                                                   
31 Zorgverzekeraars gebruiken kwaliteitsinformatie ook om verzekerden voor te lichten. 
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3.4.2 Zorgprofessionals over beleefde opbrengsten van transparantie 

In onderstaande tabel zijn de antwoorden opgenomen die zorgprofessionals tijdens de 

pilotstudie hebben gegeven op vragen met betrekking tot de beleefde opbrengsten van 

transparantie. De overzichtstabel is niet representatief voor de hele beroepsgroep (het is 

een indicatie). 
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1. Ik vind transparantie - het beschikbaar 

stellen van informatie over de kwaliteit 

van zorg - belangrijk 

0% 0% 4% 48% 48% 

2. Ik ben van mening dat kwaliteitsindica-

toren waardevol zijn voor cliënten/pati-

enten als keuze-informatie 

0% 22% 26% 44% 7% 

3. Ik heb de indruk dat cliënten/patiënten 

de informatie die wordt ontsloten met 

kwaliteitsindicatoren ook écht gebrui-

ken als keuze-informatie32 

0% 30% 48% 17% 4% 

4. Ik ben van mening dat kwaliteitsindica-

toren waardevol zijn voor zorgverzeke-

raars bij zorginkoop 

0% 20% 12% 56% 12% 

5. Ik heb de indruk dat zorgverzekeraars 

de informatie die wordt ontsloten met 

kwaliteitsindicatoren ook écht gebrui-

ken als inkoopinformatie 

0% 6% 28% 50% 17% 

6. De kwaliteitsindicatoren worden door 

mijn instelling gebruikt voor kwaliteits-

verbetering en benchmarking 

0% 8% 24% 48% 20% 

7. De kwaliteitsindicatoren geven mij in-

zicht in mijn eigen functioneren 

0% 13% 38% 46% 4% 

8. De kwaliteitsindicatoren worden (tijdig) 

teruggekoppeld 

0% 19% 34% 44% 3% 

9. Ik heb het gevoel dat indicatoren jaar-

lijks grondig worden geëvalueerd door 

de werkgroepen die ze opstellen 

0% 36% 36% 20% 8% 

 

Verschillen tussen zorgprofessionals 

                                                   
32 Items 3 en 5 vragen nadrukkelijk naar de perceptie van de respondenten. Niet alle respondenten 
hebben voldoende zicht op het gebruik van keuzeinformatie door patiënten of het gebruik van inkoop-
informatie door zorgverzekeraars om hierover een oordeel te geven. Toch is de perceptie van het 
gebruik van kwaliteitsindicatoren relevant, want dit zegt iets over het gepercipieerde nut van het 
registreren en aanleveren van kwaliteitsgegevens. Als zorgprofessionals het gevoel hebben dat kwa-
liteitsgegevens niet of nauwelijks worden gebruikt dan zal het registreren en aanleveren van deze 
gegevens eerder worden ervaren als belastend. 
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vakgroepniveau worden gemeten en de resultaten kunnen worden teruggekoppeld via 

een dashboard. De voorkeur van zorgprofessionals gaat uit naar real time informatie 

die is afgeleid uit klinische registraties op vakgroepniveau. 

� Zorgprofessionals stellen voor om indicatoren eerst samen te ontwikkelen, te testen 

en te duiden voordat deze via de Transparantiekalender verplicht openbaar worden 

gemaakt33. Zorgprofessionals stellen dat er een veilige ruimte nodig is om met elkaar 

na te denken over de waarde van kwaliteitsgegevens. 

� Tijdens evaluatieoverleg gaan werkgroepen na of indicatoren moeten worden geher-

formuleerd of geschrapt. Tijdens dit evaluatieproces moet vaker de vraag worden 

gesteld: “Is de indicator voor iemand nuttig?” Evalueer wat er met de indicator ge-

beurd en of deze betrouwbaar en onderscheidend is. Zorgprofessionals vinden dat de 

werkgroepen kritischer moeten evalueren34.  

 

  

                                                   
33 Let op. Bij indicatoren met kwaliteitsregistraties gebeurt dit vaak al. Daar is ook regelmatig sprake 
van vormen van getrapte transparantie, waarbij bijvoorbeeld eerst responspercentages gerapporteerd 
worden. De doorlooptijd van het proces is al lang en het is niet voor alle partijen wenselijk om de 
doorlooptijd nog verder op te rekken. 

34 De bij de werkgroepen betrokken partijen kijken hier anders tegenaan. Er ligt een belangrijke uit-
daging voor koepels om meer te communiceren over het resultaat van evaluaties. 
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3.5 Proportionaliteit 

3.5.1 Introductie 

De beleving van regeldruk is een afweging van gevraagde inspanning afgezet tegen ge-

percipieerd nut; proportionaliteit is het sleutelwoord. Zorgprofessionals hebben zonder 

twijfel een oordeel over de proportionaliteit van de regeldruk van transparantie. 

 

Wijze waarop het onderwerp is meegenomen in de monitor 

In de monitor wordt aan zorgprofessionals gevraagd of de kwaliteitsindicatoren een goede balans 

weergeven tussen de tijd die het kost om de benodigde gegevens te registreren, verzamelen, 

bewerken, controleren en aan te leveren en wat het oplevert aan transparante verbeterinformatie, 

keuze-informatie en inkoopinformatie. 

 

3.5.2 Zorgprofessionals over de proportionaliteit van lasten en baten 

In onderstaande tabel zijn de antwoorden opgenomen die zorgprofessionals tijdens de 

pilotstudie hebben gegeven op de vraag of de balans tussen beleefde lasten en opbreng-

sten van transparantie proportioneel is. De overzichtstabel is niet representatief voor de 

hele beroepsgroep (het is een indicatie). 
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1. De kwaliteitsindicatoren geven een 

goede balans weer tussen de tijd die 

het kost om de benodigde gegevens te 

registreren, bewerken, controleren en 

aan te leveren en wat het oplevert aan 

transparante verbeterinformatie, keu-

ze-informatie en inkoopinformatie 

3% 35% 39% 23% 0% 

 

3.5.3 Observaties, knelpunten en oplossingsrichtingen 

Observaties bij de proportionaliteit van transparantie: 

� De proportionaliteit wisselt per indicatorset. Zorgprofessionals vinden het echter geen 

probleem als hen gevraagd wordt de balans op te maken. 

� Zorgprofessionals merken op dat voor zinvol uitvragen van kwaliteitsgegevens het 

belangrijk is dat iedereen meedenkt. Er moet breed draagvlak zijn voor de indicato-

ren. Zorgprofessionals merken op dat het gebruik van kwaliteitsgegevens voor interne 

kwaliteitsverbetering beter kan. Daarbij zou meer de nadruk moeten liggen op het 

identificeren van concrete verbetermaatregelen en het vergelijken met de eigen pres-

taties van voorgaande jaren (en minder op het vergelijken van de eigen prestaties 

met die van andere zorginstellingen). 

� Enkele zorgprofessionals merken op dat de ervaren lasten van transparantie minder 

worden door ervaring. Zorgorganisaties worden elk jaar slimmer. Er zit beweging in. 

Het wordt minder. Er is draagvlak voor transparantie! 
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3.6 Overige onderwerpen 

3.6.1 Introductie 

Er zijn nog een drietal andere onderwerpen relevant voor de monitor. De belangrijkste 

betreft gestapelde uitvraag door 3e partijen. Gestapelde (parallelle) uitvraag van kwali-

teitsgegevens is een belangrijke oorzaak van lastendruk. Het gaat dan om informatie-

uitvraag door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), individuele zorgverzeke-

raars, wetenschappelijke beroepsverenigingen, certificeringsinstanties of kwaliteitskeur-

merken. Doorgaans zijn de uitvragende partijen niet vertegenwoordigd in het Bureau-

overleg. Desalniettemin is het nodig om parallelle uitvraag te beperken. 

Een ander onderwerp betreft Patient Reported Outcome Measures (PROMs). PROMs krij-

gen steeds nadrukkelijker een plaats op de Transparantiekalender. Medisch specialisten 

die ervaring hebben met PROMs worden uitgenodigd om zich uit te spreken over de toe-

gevoegde waarde van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen. 

Tenslotte wordt zorgprofessionals gevraagd of zij de monitor zelf zinvol vinden. Zo is een 

natuurlijk einde ingebouwd in de monitor. Er komt een moment waarop zorgprofessionals 

de lasten van transparantie proportioneel vinden en monitoring niet langer nodig is. 

 

Wijze waarop het onderwerp is meegenomen in de monitor 

In de monitor wordt aan alle zorgprofessionals gevraagd of zij lasten ondervinden van gestapelde 

uitvraag (en zo ja, van welke partijen). Ook wordt hen gevraagd om aan te geven of zij (periodieke) 

monitoring van de beleefde lasten van transparantie zinvol vinden. Medisch specialisten wegen in 

op het onderwerp PROMs. 
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3.6.2 Zorgprofessionals over parallelle uitvraag, PROMs en monitoring 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op parallelle uitvraag, PROMs en monitoring. 

 

Parallelle uitvraag 

In onderstaande tabel is het antwoord opgenomen dat zorgprofessionals tijdens de pilot-

studie hebben gegeven op de vraag of zij vinden dat parallelle uitvraag merkbaar is af-

genomen. De overzichtstabel is niet representatief voor de hele beroepsgroep (het is een 

indicatie). 
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1. Parallelle gegevensuitvraag (bv. door 

zorgverzekeraars of patiëntenorganisa-

ties) is merkbaar afgenomen 

0% 32% 27% 41% 0% 

 

Parallelle uitvraag die door zorgprofessionals tijdens de pilotstudie veel is genoemd: 

1. IGJ 

a. Structuurindicatoren 

b. Diepe sternumwond infecties 

c. CVA met restverschijnselen bij ontslag 

d. DLSA longchirurgie 

e. Cataract 

f. Wachttijd tot behandeling van carotislijden 

g. Heupfractuur 

h. Lage rug hernia 

i. STEMI 

j. Carotischirurgie 

2. SONCOS 

a. Structuurindicatoren 

b. Borstkanker 

c. Prostaatcarcinoom 

d. Longcarcinoom 

e. Colorectaal carcinoom 

3. 3e partijen (overige) 

a. Revisiepercentages en infecties 

b. Maligne colorectale chirurgie 

c. Medebehandeling van kwetsbare ouderen 

d. Preferentie vragenlijst osteoporose 
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PROMs 

In onderstaande tabel is het antwoord opgenomen dat medisch specialisten tijdens de 

pilotstudie hebben gegeven op de vraag of zij toegevoegde waarde zien in het gebruik 

van PROMs. De overzichtstabel is niet representatief voor de hele beroepsgroep (het is 

een indicatie). 
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1. Ik zie - op termijn - toegevoegde waar-

de om uitkomstinformatie van patiënt-

vragenlijsten (PROMs) te gebruiken in 

het gesprek met de cliënt/patiënt 

0% 11% 0% 56% 33% 

 

Zorgprofessionals merken het volgende op ten aanzien van PROMs: 

1. Het delen van patiëntervaringen kan helpen om de verwachtingen van patiënten te 

gronden. Ze krijgen een realistisch beeld van wat ze kunnen verwachten en kunnen 

op basis daarvan tot een voor henzelf betere keuze voor behandeling(alternatieven) 

komen35. 

2. Uitkomstinformatie van patiëntvragenlijsten kunnen worden gebruikt voor verwach-

tingsmanagement bij de patiënt. Daarnaast kan het gebruikt worden als shared deci-

sion making ten aanzien van een aantal behandelingen.  

3. Tijdens het gesprek met de patiënt kan benoemd worden wat er procesmatig gebeurt, 

zodat de patiënt dit in de uitvraag achteraf herkent.  

4. De uitkomstinformatie van patiëntvragenlijsten kunnen grafisch gebruikt worden om 

samen tot een beslissing te komen. 

5. Er kan gebruik worden gemaakt van gestandaardiseerde en gevalideerde keuzehulp-

mogelijkheden die op dit moment in ontwikkeling zijn.   

6. Dankzij uitkomstinformatie van patiëntvragenlijsten maakt (verbetering van) kwaliteit 

van leven (een groter) onderdeel uit van het gesprek met de patiënt. 

 

 

  

                                                   
35 Let op. Ook zorgverleners hebben hier baat bij. Zorg is meer en meer maatwerk, PROMs helpen 
zowel zorgverlener als patiënt /cliënt bij het maken van geïnformeerde beslissingen die passen bij het 
individu; zijn dna/fysieke en psychosociale toestand/ wensen etc. 
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Monitoring 

In onderstaande tabel is het antwoord opgenomen dat zorgprofessionals tijdens de pilot-

studie hebben gegeven op de vraag of zij het belangrijk vinden dat de beleefde lasten 

van transparantie gemonitord worden. De overzichtstabel is niet representatief voor de 

hele beroepsgroep (het is een indicatie). 
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1. Ik vind het belangrijk dat de beleefde 

regeldruk van transparante kwaliteits-

informatie gemonitord wordt 

0% 0% 24% 56% 21% 

 

3.6.3 Observaties, knelpunten en oplossingsrichtingen 

Observaties bij de overige onderwerpen in de monitor: 

 

Parallelle uitvraag 

� Zorgprofessionals geven aan dat parallelle uitvraag door zorgverzekeraars merkbaar 

is verminderd. Toch blijft parallelle uitvraag en overlappende uitvraag een belangrijk 

aandachtspunt. Het meest genoemd wordt de uitvraag door IGJ, Stichting Oncolo-

gische Samenwerking (SONCOS), kwaliteitsregistraties van wetenschappelijke be-

roepsverenigingen en kwaliteitskeurmerken.  

� Er is onbegrip waarom er niet meer coördinatie is over indicatoren op de Transparan-

tiekalender en de basisset van IGJ. Zorgprofessionals willen beide sets liefst gecom-

bineerd zien.  

� Het grootste aandachtspunt is echter de uitvraag door SONCOS. De SONCOS vragen-

lijst bestaat uit meer dan 60 pagina´s waarvan lang niet alle vragen voor iedere zorg-

instelling relevant zijn. De planning van de uitvraag van de SONCOS indicatoren is 

ook problematisch. SONCOS heeft bepaald dat informatie eind maart moet worden 

aangeleverd en niet medio april (wat de ijkdatum is van de grote landelijke uitvraag). 

Dit beïnvloedt de inspanning die medisch specialisten hiervoor moeten doen. SONCOS 

zou zich moeten houden aan de landelijke planning van de uitvraag van gegevens, 

zodat medisch specialisten gegevens niet gefragmenteerd hoeven aan te leveren.  

� Er wordt opgemerkt dat het aantal kwaliteitsregistraties in DICA blijft groeien36. Het 

is belangrijk dat de kwaliteitsregistraties van toegevoegde waarde zijn in het proces 

tussen ziekenhuizen en patiënten. Wanneer er puur gemeten wordt voor de uitkom-

sten van benchmarking zijn dit zware indicatoren voor ziekenhuizen om in te richten. 

Niet benchmarking maar het gebruik van indicatoren door ziekenhuizen en patiënten 

moet leidend zijn.  

� Wat kwaliteitskeurmerken betreft beseft men goed dat deze vrijwillig zijn. Maar dat 

neemt niet weg dat het gaat om véél keurmerken. Ook wordt de uitvraag door pati-

entenverenigingen voor keurmerken vaak door het hele jaar heen gedaan. Hier zou 

meer regie op moeten komen.  

                                                   
36 Let op. Dit komt vooral voort uit de wensen van zorgprofessionals zelf en betreft geen autonome 
groei vanuit DICA. Bovendien verwijzen zorgverzekeraars aanvragers voor kwaliteitsgelden door naar 
DICA. Het is immers niet wenselijk dat voor iedere registratie een aparte organisatie wordt opgericht. 
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PROMs 

� Zorgprofessionals zijn enthousiast over PROMs. Daarbij wordt opgemerkt dat het ge-

bruik van PROMs in het primaire proces (d.w.z. in de behandelrelatie met de patiënt) 

voor zorgprofessionals en deskundigen een harde voorwaarde is. PROMs zijn een te 

belastend instrument (voor de zorgorganisatie en de patiënt/cliënt) als dit alleen 

wordt gebruikt als verantwoordingsinformatie voor derden.  

� In de loop van het onderzoek is gesproken met onderzoekers die PROMs opstellen en 

gebruiken. Deze ervaringsdeskundigen merken over PROMs op dat ze gevalideerd zijn 

om groepen te vergelijken en bedoeld zijn als spiegelinformatie voor het realiseren 

van kwaliteitsverbetering. Het is een uitdaging om PROMs via het EPD in de spreek-

kamer te krijgen. De ervaringsdeskundigen benadrukken dat PROMs bedoeld zijn voor 

onderzoek. De algemene roep om PROMs in te zetten is wat hen betreft misschien te 

enthousiast. PROMs zijn niet altijd nuttig voor alle aandoeningen. De kracht van 

PROMs zit in afbakening. De ervaringsdeskundigen raden dan ook aan om terughou-

dend te zijn met het inzetten van PROMs en goed in gedachten te houden dat PROMs 

niet het complete beeld geven. 

Monitoring 

� Zorgprofessionals merken op dat zij alle onderwerpen in de monitor relevant vinden 

in de discussie over de lasten en opbrengsten van transparantie. 

 

  



 

 

 

  34 Sira Consulting B.V. 

Samenvatting resultaten pilotstudie ervaren regeldruk van transparantie 

Onderstaande resultaten zijn gebasseerd op de antwoorden die zorgprofessionals hebben gegeven 

tijdens de pilotstudie. De resultaten zijn niet representatief voor de hele beroepsgroep, daarvoor 

is vervolgonderzoek nodig (met een representatieve steekproef). Het geeft wel een indicatie. 

Aantal kwaliteitsindicatoren 

� In de telling van oktober 2017 over verslagjaar 2018 kwam het Zorginstituut uit op 1.318 (sub-

)indicatoren voor de Medisch Specialistische Zorg (waarvan 22 vrijwillige indicatoren). 

� Het aantal verplichte (sub-)indicatoren op 1-1-2017 bedroeg 1.487 (waarvan 76 vrijwillige 

indicatoren). Het aantal verplichte (sub)indicatoren op 1-1-2016 bedroeg 1.573 (waarvan 0 

vrijwillige indicatoren). 

Kwaliteit van indicatoren 

� 63% van de zorgprofessionals vindt dat de indicatorenset(s) bijdraagt aan het transparant 

maken van de kwaliteit van de door hun zorginstelling geleverde zorg. (Neutraal 21%) 

� 50% van de zorgprofessionals vindt de indicatorenset(s) betekenisvol (zinvol en veelzeggend). 

(Neutraal 25%) 

� Slechts 26% van de zorgprofessionals vindt de indicatorenset(s) eenduidig (niet ambigu). 

(Neutraal 32%) 

� Slechts 20% van de zorgprofessionals vindt dat zorginstellingen zich door middel van de indi-

catorenset(s) ten opzichte van elkaar kunnen onderscheiden. (Neutraal 70%) 

� Slechts 15% van de zorgprofessionals vindt dat de indicatorenset(s) scherpe definities hante-

ren (en dat selectief rapporteren of strategisch gebruik van cijfers (bijna) niet kan voorkomen). 

(Neutraal 30%) 

� 68% van de zorgprofessionals vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn om de indicatoren-

set(s) te voorzien van een toelichting op het beleid van hun instelling. (Neutraal 21%) 

� Slechts 27% van de zorgprofessionals vindt dat de indicatorenset(s) komt met duidelijke werk-

instructies. (Neutraal 47%) 

� Groepsscore na conversie: resultaat totaalscore 54% (van maximaal 100%). 

Figuur A. Kwaliteit van indicatoren 

  

Beleefde lasten 

� Slechts 11% van de zorgprofessionals vindt dat het registreren, controleren, bewerken en aan-

leveren van de benodigde kwaliteitsgegevens eenvoudig is. (Neutraal 11%) 

� Géén van de zorgprofessionals (0%) vindt dat het registreren, controleren, bewerken en aan-

leveren van kwaliteitsgegevens snel gaat (d.w.z. weinig tijd kost). (Neutraal 15%) 

� Slechts 22% van de zorgprofessionals vindt dat de tijd die in een kalenderjaar van hen wordt 

gevraagd voor het registreren, controleren, bewerken en aanleveren van kwaliteitsgegevens 

acceptabel is. 30% vindt dat het nog net kan. 

� Slechts 24% van de zorgprofessionals vindt dat zij voor het registreren, controleren, bewerken 

en aanleveren van de benodigde kwaliteitsdata voldoende tijd hebben. (Neutraal 38%) 

� Slechts 21% van de zorgprofessionals vindt dat zij bij het registreren, controleren, bewerken 

en aanleveren van kwaliteitsdata voldoende ondersteuning ontvangen. (Neutraal 45%) 
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� Slechts 31% van de zorgprofessionals vindt dat het registreren, controleren, bewerken en aan-

leveren van kwaliteitsgegevens in hun instelling ondersteund wordt door goede ICT-systemen 

(EPD, etc.). (Neutraal 35%) 

� 66% van de kwaliteitsfunctionarissen vindt dat het aanleveren van gegevens via OmniQ van 

DHD of het web-portal van DESAN het proces van invullen en accorderen van kwaliteitsindica-

toren eenvoudiger en overzichtelijker maakt. (Neutraal 22%) 

� 88% van de kwaliteitsfunctionarissen vindt dat de samenwerking met de gegevensmakelaar 

goed verloopt. (Neutraal 12%) 

� Slechts 17% van de kwaliteitsfunctionarissen vindt dat de samenwerking met DICA goed ver-

loopt. (Neutraal 50%) 

� Groepsscore na conversie: resultaat totaalscore 38% (van maximaal 100%). 

Figuur B. Beleefde lasten 

 

Beleefde opbrengsten 

� 96% van de zorgprofessionals vindt transparantie - het beschikbaar stellen van informatie over 

de kwaliteit van zorg – belangrijk. (Neutraal 4%) 

� 52% van de zorgprofessionals is van mening dat kwaliteitsindicatoren waardevol zijn voor cli-

ënten/patiënten als keuze-informatie. (Neutraal 26%) 

� Slechts 22% van de zorgprofessionals heeft de indruk dat cliënten/patiënten informatie ont-

sloten met kwaliteitsindicatoren ook écht gebruiken als keuze-informatie. (Neutraal 48%) 

� 68% van de zorgprofessionals is van mening dat kwaliteitsindicatoren waardevol zijn voor 

zorgverzekeraars bij zorginkoop. (Neutraal 12%) 

� 67% van de zorgprofessionals heeft de indruk dat zorgverzekeraars de informatie die wordt 

ontsloten met indicatoren écht gebruiken als inkoopinformatie. (Neutraal 28%) 

� 68% van de zorgprofessionals geeft aan dat de indicatoren door hun instelling gebruikt worden 

voor kwaliteitsverbetering en benchmarking. (Neutraal 24%) 

� 50% van de zorgprofessionals geeft aan dat de kwaliteitsindicatoren hen inzicht geven in het 

eigen functioneren. (Neutraal 38%) 

� 47% van de zorgprofessionals geeft aan dat de kwaliteitsindicatoren (tijdig) worden terugge-

koppeld. (Neutraal 34%) 

� Slechts 28% van de zorgprofessionals heeft het gevoel dat indicatoren grondig worden geëva-

lueerd door de werkgroepen die de indicatoren opstellen. (Neutraal 36%) 

� Groepsscore na conversie: resultaat totaalscore 62% (van maximaal 100%). 

Figuur C. Beleefde opbrengsten 

 

Proportionaliteit 

� Slechts 23% van de zorgprofessionals vindt dat de indicatoren een goede balans treffen tussen 

de tijd die het kost om de benodigde gegevens te registreren, bewerken, controleren en aan 
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te leveren en wat het oplevert aan transparante verbeterinformatie, keuze-informatie en in-

koopinformatie. (Neutraal 39%) 

� Groepsscore na conversie: resultaat totaalscore 44% (van maximaal 100%). 

Figuur D. Proportionaliteit 

 

Overige onderwerpen 

� 89% van de zorgprofessionals ziet - op termijn - toegevoegde waarde om uitkomstinformatie 

van patiëntvragenlijsten (PROMs) te gebruiken in gesprek met cliënt/patiënt. (Neutraal 0%) 

� Groepsscore na conversie: resultaat totaalscore 78% (van maximaal 100%). 

Figuur E. PROMs 

 

� 41% van de zorgprofessionals vindt dat parallelle gegevensuitvraag (bijvoorbeeld door zorg-

verzekeraars) merkbaar is afgenomen. (Neutraal 27%) 

� Groepsscore na conversie: resultaat totaalscore 52% (van maximaal 100%). 

Figuur F. Parallelle uitvraag 

 

� 77% van de zorgprofessionals vindt het belangrijk dat de beleefde regeldruk van transparante 

kwaliteitsinformatie gemonitord wordt. (Neutraal 23%) 

� Groepsscore na conversie37: resultaat totaalscore 74% (van maximaal 100%). 

Figuur G. Monitoring 

 

  

                                                   
37 Voor de groepsscore vindt conversie plaats naar een 100 punt schaal. Voor een toelichting wordt 
verwezen naar: “Monitor ervaren regeldruk transparantie msz; Handleiding”, Sira Consulting 2018. 
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Proportionaliteit 

� Een aanzienlijk deel van de zorgprofessionals in de pilotstudie vindt dat de huidige 

kwaliteitsindicatoren géén goede balans weergeven tussen de tijd die het kost om de 

benodigde gegevens aan te leveren en wat het oplevert aan transparante verbeterin-

formatie, keuze-informatie en inkoopinformatie.   

Overige onderwerpen 

� Een ruime meerderheid van de medisch specialisten in de pilotstudie ziet toegevoegde 

waarde om PROMs te gebruiken in het gesprek met de cliënt/patiënt. 

� Een aanzienlijk deel van de zorgprofessionals in de pilotstudie vindt dat parallelle ge-

gevensuitvraag (met name door zorgverzekeraars) merkbaar is afgenomen. 

� Een ruime meerderheid van de zorgprofessionals in de pilotstudie vindt het belangrijk 

dat de beleefde regeldruk van transparante kwaliteitsinformatie gemonitord wordt. 
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5 Onderzoeksaanbevelingen 

5.1 Aanbevelingen voor een actieplan 

Op basis van de resultaten van de pilotstudie worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

� Evalueer kritisch wat er met indicatoren gebeurd, of deze betrouwbaar en onderschei-

dend zijn en of er overlap is met andere sets. Voer – indien relevant –nogmaals een 

uitvoerbaarheidstest uit. Ga dan ook na hoeveel tijd het kost om de gevraagde kwa-

liteitsgegevens aan te leveren. Geef de verantwoordelijke werkgroepen de opdracht 

om tien indicatorensets (nogmaals) kritisch te evalueren: 

1. Spoedzorg 

2. Meniscus en voorste kruisband 

3. Heupfractuur (DHFA) 

4. Inflammatory bowel disease (IBD) 

5. Knieprothesen 

6. Longcarcinoom 

7. Osteoporose msz 

8. Coeliakie 

9. Borstkanker 

10. Colorectaal carcinoom 

� Zorg ervoor dat er tijdens het ontwikkelproces van indicatoren meer gedaan wordt 

om zorgaanbieders te helpen met het uitzoeken van de registratiedefinities en decla-

ratiecodes die door de indicatoren gebruikt worden. 

� De werkgroepen moeten kritisch kijken naar streefwaarden in het algemeen en streef-

waarden voor ZBC´s in het bijzonder. In ieder geval moet er aandacht komen voor 

die situaties waarin geen sprake is van een doorlopende behandelrelatie tussen de 

patiënt/cliënt en de zorgverlener. Mogelijk is hier informatieuitwisseling nodig met 

richtlijntrajecten. 

� Ga na of het mogelijk is om - op termijn - de streefwaarde van het aantal indicatoren 

per aandoening te verlagen van tien naar ongeveer zes indicatoren. 

� Overweeg om datamanagers te intoduceren in zorginstellingen. Medisch specialisten 

ervaren een aanzienlijke afname van de administratieve last wanneer zij, met betrek-

king tot het registreren van kwaliteitsgegevens, ondersteund worden door datamana-

gers. De medisch specialisten registreren in dat geval zelf maar een beperkt aantal 

gegevens, maar hebben wel overleg over en controle op de registraties. Door de inzet 

van datamanagers wordt het registratieproces geprofessionaliseerd. Dit zou er ook 

toe kunnen bijdragen dat de complexiteit van het verzamelen, bewerken en aanleve-

ren van kwaliteitsgegevens voor kwaliteitsfunctionarissen wordt gereduceerd. Ten-

slotte kan het voor zorginstellingen financieel voordelig zijn om datamanagers in te 

zetten in plaats van de registraties volledig te laten uitvoeren door medisch specialis-

ten. Uiteindelijk zal iedere zorginstelling haar eigen business case t.a.v. het introdu-

ceren van datamanagers moeten opstellen. Alleen op basis van een volledige afweging 

van kosten en baten kan een zorginstelling een geïnformeerde keuze maken. 

� Pak knelpunten op het gebied van ICT aan. De belangrijkste knelpunten zijn: 

1. Geen koppeling tussen systemen om data automatisch aan te leveren. Kwaliteits-

gegevens worden daardoor dubbel geregistreerd. 
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2. Het EPD is bedoeld om het zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. Het 

is onvoldoende gebruikersvriendelijk voor het uitvoeren van kwaliteitsmetingen. 

3. Gegevens worden niet altijd door iedereen op dezelfde plek in het EPD vastgelegd 

waardoor het lastig is om deze gegevens eruit te halen. Zorginformatiebouwste-

nen zouden hiervoor uitkomst moeten bieden. 

� Teveel verschillende codes voor verrichtingen of indicatoren. 

� Door het integreren van systemen en het aanbrengen van koppelingen (door de EPD-

leveranciers zelf óf door gebruik te maken van een software integratie platform) zijn 

zorgaanbieders in staat om dezelfde brongegevens in het EPD automatisch aan meer-

dere partijen te verstrekken. De kosten voor een software integratie platform zijn 

aanzienlijk lager dan de kosten die EPD-leveranciers in rekening brengen voor het 

(programmeren van) koppelingen. 

� Overweeg om stuctuurindicatoren niet jaarlijks maar periodiek aan te laten leveren 

(bijvoorbeeld elke twee jaar). Structuurindicatoren zijn vaak stabiel. Ga na of het - 

op termijn - mogelijk is om voor structuurindicatoren alleen aan te leveren als ze 

gewijzigd zijn. 

� Evalueer in mei 2018 kritisch of het vrijwillig aanleveren van (niet verplichte) kwali-

teitsindicatoren zinvol is. Ga na hoeveel zorginstellingen de vrijwillige indicatoren in-

vullen, of dit voor henzelf een zinvolle activiteit is en of de ontvangen data gebruikt 

kan worden (de betrouwbaarheid van ontvangen data is daarbij een aandachtspunt). 

Zonder meer schrappen van vrijwillige indicatoren is niet mogelijk want deze zijn es-

sentieel als onderdeel van een nieuwe ontwikkeling 'inkopen op waarde'. Wel kan 

nagedacht worden over het optimaliseren van de communicatie en informatievoorzie-

ning rond vrijwillige indicatoren. 

� Om van kwaliteitsdata tot kwaliteitsinformatie te komen is duiding en interpretatie 

nodig. Geef daarom méér aandacht aan het samen duiden van kwaliteitsdata. Hier-

voor is dialoog nodig. 

� Stimuleer het gebruik van vergelijkingshulpen. Steun patiëntenbelangenorganisaties  

en zorgverzekeraars in het onder de aandacht brengen van keuze-informatie bij pati-

ënten/cliënten.  

� Beloon kwaliteit tijdens het zorginkoopproces. Nog niet alle zorgverzekeraars beste-

den uitgebreid aandacht aan de kwaliteitsprestaties van zorginstellingen. 

� Stimuleer het gebruik van indicatoren voor interne kwaliteitsverbetering. Leg de na-

druk meer op het vergelijken met de eigen prestaties van voorgaande jaren en minder 

op het vergelijken van de eigen prestaties met die van andere zorginstellingen. 

� Ga (opnieuw) in overleg met 3e partijen om parallelle uitvraag te voorkomen of mini-

maliseren. Het moet mogelijk zijn de uitvraag door IGJ, SONCOS, kwaliteit-sregistra-

ties van wetenschappelijke beroepsverenigingen en kwaliteitskeurmerken beter te 

coördineren. Op zijn minst kan één landelijke planning voor de uitvraag van kwali-

teitsgegevens worden afgesproken. Er moet regie worden gevoerd. 
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5.2 Vervolgonderzoek met monitor 

Op basis van de resultaten van de pilotstudie kunnen de volgende argumenten worden 

geformuleerd voor het uitvoeren van een vervolgonderzoek met de monitor: 

� De bereidheid om over de lasten en opbrengsten van transparantie actief mee te 

denken is groot onder zorgprofessionals in de medisch specialistische zorg.  

� De voor de monitor benodigde tijdsbesteding bedraagt ongeveer 15 minuten. Zorg-

professionals ervaren de monitor daardoor niet als belastend.  

� De monitor gaat uit van een beperkte steekproef en heeft de vorm van een digitale 

(online) vragenlijst. De aanbevolen minimale steekproefomvang bestaat uit 196 zorg-

professionals. Dit is de minimale aanbevolen omvang voor een representatieve steek-

proef van de onderzoekspopulatie.  

� De onderzoekspopulatie is geconcentreerd in natuurlijke clusters (in dit geval zieken-

huizen, UMC´s en ZBC´s). Met het oog op de praktische uitvoerbaarheid van de mo-

nitor wordt voorgesteld om bij een vervolgonderzoek 20 zorginstellingen te 

betrekken40.  

� Per zorginstelling worden één kwaliteitsfunctionaris, drie verpleegkundigen of ver-

pleegkundig specialisten en zes medisch specialisten benaderd voor het invullen van 

de monitor (in totaal 10 zorgprofessionals per zorginstelling). 

� De verwachting is dat vervolgonderzoek met de monitor de bevindingen uit de pilot-

studie zal bevestigen en aanvullende aanknopingspunten zal opleveren om de ervaren 

regeldruk van transparantie te verminderen en de ervaren opbrengsten van transpa-

rantie te optimaliseren. 

                                                   
40 De uitvraag vindt plaats in 20 clusters (dit zijn zorginstellingen zoals algemene ziekenhuizen, umc´s 
en zbc’s). Voor de uitvraag onderscheiden we de volgende clusters: 83 algemene ziekenhuizen, 8 
Universitair Medische Centra en de 8 Zelfstandige Behandelcentra die het meest te maken hebben 

met transparantieverplichtingen medisch specialistische zorg. 
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Specialisten 2016 

17. “Administratiedruk medisch specialisten; enquête [ont]regel de zorg VvAA en 

FMS" van De Argumentenfabriek 2017  

18. Opbrengst denksessie Medisch specialisten & MDL-artsen tijdens de "Schrap-

conferentie (Ont)Regel de Zorg, schrap en verbeter 2017 

19. Websites van Zorginstituut, NVZ, V&VN, Federatie Medisch Specialisten, Pa-

tiëntenfederatie Nederland, ZN, ZKN, e.a. 
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 Interviewlijst 
 
  

Nr. Organisatie 

1. Zorginstituut Nederland (ZiN) 

2. Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) 

3. Federatie Medisch Specialisten 

4. Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) 

5. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 

6. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) 

7. Patiëntenfederatie Nederland 

8. Radboud UMC 

9. MUMC+  

10. Reinier de Graaf ziekenhuis 

11. Flevoziekenhuis 

12. Viasana 

13. Amphia ziekenhuis 

14. Slingeland ziekenhuis 

15. Menzis 

16. Maartenskliniek 

17. Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) 

18. VUmc 

19. Erasmus MC 

20. Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) 
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 Pilotzorginstellingen 
 
 

Nr. Organisatie 

1. Erasmus MC (UMC) 

2. VUmc (UMC) 

3. MUMC+ (UMC) 

4. Reinier de Graaf ziekenhuis (STZ) 

5. Maartenskliniek (Cat) 

6. Slingeland ziekenhuis  (SAZ) 

7. Albert Schweitzer ziekenhuis (STZ) 

8. Tjongerschans ziekenhuis (SAZ) 

9. Laurentius ziekenhuis (OvA) 

10. Martini Ziekenhuis  (OvA) 

11. OLVG (STZ) 

12. Deventer ziekenhuis  (STZ) 

13. Flevoziekenhuis (SAZ) 

14. Bravis (SAZ) 

15. Rode Kruis Ziekenhuis (SAZ) 

16. Viasana (ZBC) 

17. Groene Hart Ziekenhuis (SAZ) 
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1 Managementoverzicht 

1.1 Introductie monitor 

Instellingen voor medisch-specialistische zorg hebben de wettelijke verplichting om kwa-

liteitsgegevens bij het Zorginsituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) aan te leveren. 

Op de Transparantiekalender staat wanneer welke kwaliteitsinformatie over de medisch 

specialistische zorg aan het Zorginstituut moet worden aangeleverd. Dit wordt gezamen-

lijk bepaald door de vertegenwoordigers van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en 

zorgverzekeraars.  

De ontwikkeling van indicatoren vindt plaats in werkgroepen aan de hand van een ont-

wikkelkader en een meerjarenplan dat door het Bestuurlijk overleg Transparantie wordt 

vastgesteld. De samenwerkingspartners in het Bestuurlijk overleg Transparantie zijn de 

Federatie van Medisch Specialisten (Federatie), Nederlandse Federatie van Universitair 

Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Patiëntenfede-

ratie Nederland (Patiëntenfederatie), Verpleegkundigen & Verzorgden Nederland (V&VN), 

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorginstituut Nederland (ZiN) en Zorgverzeke-

raars Nederland (ZN). De voortgang van de werkgroepen wordt bewaakt door het Bu-

reauoverleg Transparantie Medisch Specialistische Zorg (msz), dat is samengesteld uit 

een afvaardiging van alle samenwerkingspartners en onder voorzitterschap staat van het 

Zorginstituut. 

In het belang van het verminderen van de ervaren regeldruk en het verbeteren van de 

kwaliteit van de indicatoren is afgesproken dat de objectieve en ervaren lasten en op-

brengsten van indicatoren worden gemeten en dat gemonitord wordt hoe dit zich in de 

tijd ontwikkelt. De resultaten van de monitor worden gebruikt om te sturen op vermin-

dering van de ervaren regeldruk. Vanaf verslagjaar 2018 zal de monitor tweejaarlijks 

worden herhaald. 

1.2 Doel en gebruik monitor 

Het doel van de monitor is om de ervaren lasten en opbrengsten van het werken met de 

kwaliteitsindicatoren op de Transparantiekalender van het Zorginstituut te meten vanuit 

het perspectief van zorgprofessionals (het is een meetinstrument) en daarnaast om knel-

punten en verbetermogelijkheden te signaleren (het is een signaleringsinstrument). 

In de monitor komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: 

� Het objectieve aantal indicatoren op de Transparantiekalender; 

� De kwaliteit van indicatoren; 

� De ervaren lasten van indicatoren; 

� De ervaren opbrengsten van indicatoren; 

� De belangrijkste knelpunten en verbetermaatregelen. 

De resultaten van de monitor worden door het Bureauoverleg Transparantie msz gebruikt 

om actief te sturen op vermindering van de ervaren lasten en optimalisatie van de ervaren 

opbrengsten. 
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1.3 Beschrijving monitor 

De monitor bestaat uit een digitale vragenlijst die in een representatieve steekproef wordt 

afgenomen en die een betrouwbaar - en periodiek herhaalbaar - beeld geeft van de ont-

wikkeling van de ervaren lasten en opbrengsten van transparantie, de knelpunten en 

oplossingsrichtingen hierin, en de merkbaarheid van interventies en verbeteracties.  

De monitor vragenlijst is getest in een pilot in 17 pilotzorginstellingen met 51 zorgpro-

fessionals. Tijdens de pilot is de monitorvragenlijst ingevuld door en nadien geëvalueerd 

met medisch specialisten, verpleegkundigen en kwaliteitsfunctionarissen. Het uitgangs-

punt van de monitor is dat zorgprofessionals niet onnodig moeten worden belast met 

informatieuitvraag. De invultijd blijft daarom beperkt tot 15 minuten. 

De monitorvragenlijst stelt inhoudelijk gerichte vragen over kwaliteitsindicatoren die lei-

den tot concrete antwoorden en oplossingsrichtingen. Het onderwerp regeldruk wordt 

belicht van alle kanten. Zowel de lasten als de opbrengsten van transparantie komen aan 

de orde. Zo wordt recht gedaan aan de complexiteit van het onderwerp. De monitor 

waardeert verschillende perspectieven. Wat voor de één indicatoren lastig en tijdrovend 

maakt, kan voor een ander indicatoren juist betekenisvol en onderscheidend maken. 

De monitorvragenlijst vraagt eerst enkele algemene gegevens uit die relevant zijn voor 

de duiding van de antwoorden, zoals functie, type zorginstelling, etc. Daarna vertakt de 

vragenlijst in drie modules. Er is een module voor medisch specialisten, verpleegkundigen 

en kwaliteitsfunctionarissen. Voor wat de onderwerpen betreft zijn er meer overeenkom-

sten dan verschillen tussen de modules. De modules zorgen ervoor dat alle vragen rele-

vant zijn voor de beroepsgroep (zo krijgen alleen kwaliteitsfunctionarissen vragen 

voorgelegd over OmniQ; zie 2.2.6). In figuur 1 zijn de onderwerpen weergegeven. 

 

Figuur 1. Onderwerpen monitor 

 

 

De resultaten van de monitor worden weergegeven in een rapportage. De rapportage 

geeft inzicht in de ervaren lasten en opbrengsten van transparantie in de medisch speci-

alistische zorg en in de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen. Een dashboard 

kan onderdeel uitmaken van de rapportage. Het dashboard maakt in een handvol figuren 

zichtbaar wat de resultaten zijn van de meting met de monitor. 

 

Figuur 2. Illustratie dashboard monitor 
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2 Instructies voor onderzoekers 

2.1 Woord vooraf 

Hier volgen instructies voor onderzoekers. Uitgelegd wordt hoe de monitor werkt en welke 

methodes en technieken daarbij worden gebruikt. Het doel van deze instructies is om te 

borgen dat de monitor in de toekomst op dezelfde wijze uitgevoerd wordt, zodat de re-

sultaten van de monitor in de tijd vergelijkbaar zijn. 

2.2 Methoden en technieken 

2.2.1 Afbakening doelgroep 

De doelgroep van de monitor bestaat uit zorgprofessionals die actief zijn in de medisch 

specialistische zorg, te weten medisch specialisten, verpleegkundigen, verpleegkundig 

specialisten en kwaliteitsfunctionarissen (centrale kwaliteitsmedewerkers). 

2.2.2 Steekproefomvang 

De benodigde steekproefomvang is berekend op basis van een betrouwbaarheidsniveau 

van 95% en een foutmarge van 7%. Er wordt uitgegaan van een spreiding van 50%. 

Uitgaande van een onderzoekspopulatie van circa 116.0001 zorgprofessionals volgt dat 

de minimale aanbevolen omvang voor de steekproef 196 zorgprofessionals is.  

2.2.3 Steekproeftrekking (tweetraps cluster sampling) 

De vragenlijst wordt uitgezet via (tweetraps) cluster sampling. De onderzoekspopulatie 

(zorgprofessionals msz) is geconcentreerd in “natuurlijke” clusters: zorginstellingen. Bij 

tweetraps cluster sampling wordt de onderzoekspopulatie opgedeeld in een aantal ver-

gelijkbare clusters (in dit geval zorginstellingen als ziekenhuizen, umc´s en zbc´s). Ver-

volgens wordt er een selectie uit deze clusters gemaakt en worden er in elk van de 

geselecteerde clusters 10 respondenten ondervraagd. In paragraaf 2.3.2 is de uitvoering 

van de steekproeftrekking nader uitgewerkt. 

2.2.4 Digitale vragenlijst 

De monitor vragenlijst wordt digitaal (online) ingevuld. De keuze voor survey software 

ligt bij de onderzoekers. Het digitaal afnemen van de vragenlijst maakt een snellere ver-

werking van de data mogelijk en ook het inlezen van data is minder foutgevoelig. Ten-

slotte maakt een digitale vragenlijst het mogelijk om de respondenten alleen de voor hen 

relevante vragen te laten invullen (routering).  

De vragenlijst bestaat uit drie modules. Er is een aparte module voor medisch specialis-

ten, verpleegkundigen en kwaliteitsfunctionarissen. Er zijn meer overeenkomsten dan 

verschillen tussen de drie modules. Alle zorgprofessionals beantwoorden vragen over de 

beleefde lasten en opbrengsten van transparantie. Bij verpleegkundigen ligt het accent 

op het registreren van kwaliteitsgegevens. Bij medisch specialisten ligt het accent op het 

registreren én controleren van kwaliteitsgegevens. Bij kwaliteitsfunctionarissen ligt het 

accent op het verzamelen, bewerken en aanleveren van kwaliteitsgegevens.  

                                                   

1 Er zijn circa 20.700 medisch specialisten (bron: Registratiecommissie geneeskundig specialisten, 
KNMG), circa 95.000 verpleegkundigen (bron: “De ervaren regeldruk onder verpleegkundigen in het 
ziekenhuis”, Actal 2012) en circa 300 kwaliteitsfunctionarissen (bron: “Onderzoek kosten kwaliteits-
metingen”, KPMG 2015) werkzaam in ziekenhuizen, umc´s en zbc´s. 
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Medisch specialisten en kwaliteitsfunctionarissen wordt daarnaast ook gevraagd naar hun 

mening over de kwaliteit van indicatoren. Medisch specialisten hebben unieke kennis van 

en ervaring met de indicatorset behorend bij hun specialisme. Daarom wordt hen ge-

vraagd om voor deze indicatorset een aantal vragen in het bijzonder te beantwoorden. 

Kwaliteitsfunctionarissen hebben een overzicht van alle indicatorensets die door een zorg-

instelling worden aangeleverd. Daarom wordt hen gevraagd om voor deze indicatorensets 

een aantal vragen in het algemeen te beantwoorden. 

2.2.5 Vorm en gehanteerde vraagstelling monitor 

De monitor vragenlijst wordt ingeleid met een introductietekst. Hierin wordt het doel van 

de vragenlijst duidelijk gemaakt. Ook is een korte invulinstructie opgenomen. 

 

Figuur 3. Illustratie introductietekst 

 

 

Daarna volgen vragen over de achtergrond van de respondent. Het betreft informatie die 

van belang is voor het duiden van de antwoorden, zoals de functie van de respondent en 

het type zorginstelling waarin hij/zij werkzaam is (algemeen ziekenhuis, UMC of ZBC). 
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Figuur 4. Illustratie achtergrondvragen 

 

 

De monitorvragenlijst hanteert drie typen vraagstellingen: Likertschaalvragen, open vra-

gen en meerkeuzevragen. Bij Likertschaalvragen krijgen de respondenten stellingen 

voorgelegd waarbij hen wordt gevraagd om de mate aan te geven waarin zij het met de 

stelling eens of oneens zijn. Er wordt een vijfpunt Likertschaal gehanteerd (helemaal 

oneens / oneens / neutraal / eens / helemaal eens). Met behulp van de Likertschaalvragen 

kunnen conclusies worden getrokken ten aanzien van de sterkte van de gevoelens waar-

mee de lasten en opbrengsten van transparantie ervaren worden. Likertschaalvragen 

maken het mogelijk om moeilijk kwantificeerbare gegevens (zoals ervaring en beleving) 

te meten. De monitor koppelt Likertschaalvragen steeds aan open vragen. De open vra-

gen bieden de respondenten gelegenheid om hun antwoorden toe te lichten met concrete 

voorbeelden en leerpunten uit de praktijk. Uit open vragen komen interessante inzichten, 

prioriteiten, knelpunten en verbetervoorstellen naar voren. Tenslotte wordt gebruik ge-

maakt van meerkeuzevragen met diverse antwoordalternatieven. De uiteenlopende ant-

woordalternatieven stimuleren respondenten om breed na te denken over de vraag. Bij 

de gehanteerde meerkeuzevragen zijn steeds meerdere antwoorden mogelijk. Ook is het 

mogelijk om het vak "ander antwoord" te selecteren. Zo worden de voordelen van een 

meerkeuzevraag gecombineerd met de voordelen van een open vraag. 
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Figuur 5. Illustratie meerkeuzevragen 
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Figuur 6. Illustratie Likertschaalvragen 

 

 

De monitorvragenlijst wordt uitgeleid met een korte afsluitende tekst. Hierin wordt toe-

gelicht wat er met de antwoorden van de respondenten gebeurt en hoe de verzamelde 

data wordt gebruikt om de regeldruk van transparantie msz actief te verminderen. Res-

pondenten krijgen de garantie dat hun respons anoniem wordt verwerkt. Tenslotte ver-

strekken onderzoekers contactgegevens voor het geval dat respondenten aanvullende 

vragen hebben met betrekking tot het onderzoek of de monitorvragen.  

Daarnaast krijgen verpleegkundigen na afloop van de monitor een beknopt advies mee 

van V&VN over wat zij zelf kunnen doen om de lasten van registraties te verminderen. 

De monitorvragenlijst is zodoende niet alleen een instrument dat informatie ophaalt, 

maar ook een instrument dat respondenten in hun eigen kracht zet. 
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2.2.6 Inhoud en structuur monitor 

De monitor vragenlijst bestaat uit 8 onderdelen. In figuur 7 is de onderlinge samenhang 

en structuur van de monitoronderwerpen schematisch weergegeven2. 

 

Figuur 7. Schematische weergave inhoud en structuur monitor 

 

  

                                                   
2 Let op. In overleg met het Bureauoverleg Transparantie msz en het Zorginstituut (zie 2.3.1. Stap 1. 
Voorbereiding) kan ervoor gekozen worden om bepaalde onderdelen alsnog voor te leggen aan be-
paalde beroepsgroepen, denk bijvoorbeeld het onderdeel m.b.t. PROMs aan verpleegkundigen. 
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2.3 Stappenplan uitvoering 

2.3.1 Stap 1. Voorbereiding  

De monitorvragenlijst dient eerst afgestemd te worden met het Bureauoverleg Transpa-

rantie msz. Het Bureauoverleg kan opdracht geven de vragenlijst te actualiseren door er 

nieuwe items aan toe te voegen of gedateerde items uit te verwijderen. Vervolgens kan 

de vragenlijst gedigitaliseerd worden en kan het onderzoek worden aangekondigd. De 

volledige vragenlijst is uitgeschreven in hoofdstuk 3. 

2.3.2 Stap 2. Uitvraag 

De uitvraag vindt plaats in 20 clusters (dit zijn zorginstellingen zoals algemene zieken-

huizen, umc´s en zbc’s). Binnen elk cluster worden aselect 10 zorgprofessionals benaderd 

voor het invullen van de monitor vragenlijst: 1 kwaliteitsfunctionaris, 3 verpleegkundigen 

(of verpleegkundig specialisten) en 6 medisch specialisten. De totale uitvraag bestaat uit 

200 zorgprofessionals (20 zorginstellingen * 10 zorgprofessionals), iets meer dan de mi-

nimale aanbevolen steekproefomvang. 

Voor de uitvraag onderscheiden we de volgende clusters: 83 algemene ziekenhuizen, 8 

Universitair Medische Centra en de 8 Zelfstandige Behandelcentra die het meest te maken 

hebben met transparantieverplichtingen medisch specialistische zorg. Voorgesteld wordt 

om bij de uitvraag in 20 clusters rekening te houden met de spreiding in Nederland. 

Hieronder is een voorstel opgenomen voor de pre-selectie van clusters (zorginstellingen). 

Tabel 1. Voorstel pre-selectie eerste meting 

Nr. Zorginstelling Type Spreiding 
1. Admiraal de Ruyterziekenhuis Alg. ziekenhuis Zuid 
2. VieCuri Medisch Centrum Alg. ziekenhuis Zuid 

3. St. Anna Zorggroep  Alg. ziekenhuis Zuid 
4. Jeroen Bosch Ziekenhuis Alg. ziekenhuis Zuid 
5. Antonius Ziekenhuis  Alg. ziekenhuis Noord 
6. Medisch Centrum Leeuwarden Alg. ziekenhuis Noord 
7. Ommelander Ziekenhuis Groep Alg. ziekenhuis Noord 

8. Tjongerschans  Alg. ziekenhuis Noord 
9. Albert Schweitzer Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 
10. MC Slotervaart  Alg. ziekenhuis West 
11. Zaans Medisch Centrum  Alg. ziekenhuis West 
12. Haaglanden Medisch Centrum Alg. ziekenhuis West 

13. Deventer Ziekenhuis Alg. ziekenhuis Oost 
14. Ziekenhuis Gelderse Vallei  Alg. ziekenhuis Oost 
15. St Jansdal Ziekenhuis  Alg. ziekenhuis Oost 
16. Ziekenhuis Groep Twente  Alg. ziekenhuis Oost 
17. Academisch Medisch Centrum UMC West 

18. UMC Groningen (UMCG) UMC Noord 
19. Obesitas Kliniek ZBC Divers 
20. DC klinieken ZBC Divers 

 

Tabel 2. Voorstel pre-selectie tweede meting (na 2 jaar) 

Nr. Zorginstelling Type Spreiding 
1. Amphia Ziekenhuis  Alg. ziekenhuis Zuid 

2. Zuyderland locatie Heerlen Alg. ziekenhuis Zuid 
3. St. Elisabeth Ziekenhuis  Alg. ziekenhuis Zuid 
4. ZorgSaam Ziekenhuis  Alg. ziekenhuis Zuid 
5. Bethesdaziekenhuis  Alg. ziekenhuis Noord 
6. Martini Ziekenhuis Alg. ziekenhuis Noord 

7. Nij Smellinghe  Alg. ziekenhuis Noord 
8. Westfriesgasthuis  Alg. ziekenhuis Noord 
9. Alrijne Ziekenhuis Leiden Alg. ziekenhuis West 
10. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Alg. ziekenhuis West 
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11. Tergooiziekenhuizen  Alg. ziekenhuis West 
12. Rivas / Beatrix Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 
13. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Alg. ziekenhuis Oost 

14. Medisch Spectrum Twente Alg. ziekenhuis Oost 
15. Ziekenhuis Rivierenland Alg. ziekenhuis Oost 
16. Slingeland Ziekenhuis Alg. ziekenhuis Oost 
17. RadboudUMC UMC Oost 
18. UMC Utrecht UMC West 

19. HartKliniek Nederland ZBC Divers 
20. Heelkunde Instituut Nederland ZBC Divers 

 

Tabel 3. Voorstel pre-selectie derde meting (na 4 jaar) 

Nr. Zorginstelling Type Spreiding 
1. Catharina Ziekenhuis  Alg. ziekenhuis Zuid 
2. Ziekenhuis Lievensberg  Alg. ziekenhuis Zuid 

3. Máxima Medisch Centrum Alg. ziekenhuis Zuid 
4. Zuyderland locatie Geleen  Alg. ziekenhuis Zuid 
5. Noordwest ziekenhuis Den Helder Alg. ziekenhuis Noord 
6. Refaja Ziekenhuis  Alg. ziekenhuis Noord 
7. Scheper Ziekenhuis Alg. ziekenhuis Noord 

8. Wilhelmina Ziekenhuis  Alg. ziekenhuis Noord 
9. Ziekenhuis Amstelland   Alg. ziekenhuis West 
10. Reinier de Graaf Groep  Alg. ziekenhuis West 
11. Sint Lucas Andreas Ziekenhuis  Alg. ziekenhuis West 
12. Groene Hart Ziekenhuis  Alg. ziekenhuis West 

13. Diaconessenhuis Alg. ziekenhuis Oost 
14. Gelre ziekenhuizen Zutphen Alg. ziekenhuis Oost 
15. Isala  Alg. ziekenhuis Oost 
16. Streekziekenhuis Koningin Beatrix  Alg. ziekenhuis Oost 
17. Leids Universitair Medisch Centrum UMC West 
18. Erasmus MC UMC West 

19. A klinieken ZBC Divers 
20. Bergman Clinics ZBC Divers 

 

Tabel 4. Voorstel pre-selectie vierde meting (na 6 jaar) 

Nr. Zorginstelling Type Spreiding 
1. Bravis Ziekenhuis Alg. ziekenhuis Zuid 

2. Maasziekenhuis Pantein  Alg. ziekenhuis Zuid 
3. St. Jans Gasthuis Alg. ziekenhuis Zuid 
4. TweeSteden Ziekenhuis Alg. ziekenhuis Zuid 
5. Flevoziekenhuis  Alg. ziekenhuis Noord 
6. MC Zuiderzee Alg. ziekenhuis Noord 

7. Noordwest ziekenhuis Alkmaar Alg. ziekenhuis Noord 
8. Waterlandziekenhuis Alg. ziekenhuis Noord 
9. HagaZiekenhuis   Alg. ziekenhuis West 
10. Havenziekenhuis Alg. ziekenhuis West 
11. Kennemer Gasthuis  Alg. ziekenhuis West 
12. Maasstad Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 

13. Gelre ziekenhuizen Apeldoorn  Alg. ziekenhuis Oost 
14. Rijnstate  Alg. ziekenhuis Oost 
15. Röpcke-Zweers Ziekenhuis Alg. ziekenhuis Oost 
16. Meander Medisch Centrum  Alg. ziekenhuis Oost 
17. Maastricht UMC+ UMC Zuid 

18. VU medisch centrum (VU mc) UMC West 
19. Annatommie ZBC Divers 
20. ViaSana ZBC Oost 
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Tabel 5. Voorstel uitwijkopties (bij uitval respondenten in pre-selectie) 

Nr. Zorginstelling Type Spreiding 
1. St. Antonius Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 
2. Bernhoven Alg. ziekenhuis Zuid 
3. BovenIJ Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 
4. HMC Bronovo Alg. ziekenhuis West 
5. Diakonessenhuis Alg. ziekenhuis West 
6. Elkerliek Ziekenhuis Alg. ziekenhuis Zuid 
7. Franciscus Gasthuis Alg. ziekenhuis West 
8. Franciscus Vlietland  Alg. ziekenhuis West 
9. IJsselland Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 
10. Ikazia Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 
11. Het LangeLand Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 
12. Laurentius Ziekenhuis Alg. ziekenhuis Zuid 
13. Rijnland Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 
14. Rode Kruis Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 
15. Ruwaard van Putten Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 
16. Spaarne Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 
17. Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 
18. Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Alg. ziekenhuis West 

 

De voorgestelde pre-selectie waarborgt dat de verzamelde data zowel representatief en 

betrouwbaar is als dat de lasten voor deelname aan de enquête voor alle zorginstellingen 

beperkt blijven. De uitvraag wordt schriftelijk aangekondigd bij de directie van de gese-

lecteerde zorginstelling. Voorgesteld wordt dat het Bureauoverleg Transparantie in een 

brief een oproep doet voor deelname aan het onderzoek. Nadat akkoord is verkregen kan 

de verdere praktische coördinatie verlopen via de kwaliteitsfunctionaris of de centrale 

kwaliteitsmedewerker van de zorginstelling. 

Per zorginstelling ontvangen 10 zorgprofessionals een link naar de digitale vragenlijst. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De vragenlijst is getest in een 

pilot en komt met instructies die respondenten helpen om het vraag- en antwoordproces 

te doorlopen. Respondenten krijgen tenminst vier weken de tijd om de vragenlijst in te 

vullen. Zij kiezen hievoor een moment dat hen goed uitkomt. Het is niet de bedoeling dat 

de vragenlijst wordt uitgezet in de vakantieperiode of rond feestdagen. 

Omgaan met unit- en/of item-nonrespons 

Stel dat het aantal vragenlijsten dat ingevuld geretourneerd wordt achter blijft bij de 

verwachting (unit-nonrespons). Er worden dan onvoldoende gegevens verzameld voor 

het betrouwbaar beantwoorden van de onderzoeksvragen. In de meeste gevallen kan dit 

opgevangen worden door een herinneringsemail te sturen naar de kwaliteitsfunctionaris 

van de zorginstelling. In enkele gevallen kan het nodig zijn om een zorginstelling te be-

naderen uit de lijst met uitwijkopties (tabel 5) om alsnog voldoende respons te waarbor-

gen.  

Stel dat een aantal vragen niet (altijd) wordt beantwoord waardoor “witte vlekken” ont-

staan in de verzamelde onderzoeksdata (item-nonrespons). Het betrouwbaar beantwoor-

den van alle onderzoeksvragen wordt dan problematisch. Het is niet waarschijnlijk dat 

item-nonrespons zal optreden. De respondenten waar de vragenlijst op is gericht zijn 

medisch specialisten, verpleegkundigen, verpleegkundig-specialisten en kwaliteitsfunc-

tionarissen. Er bestaan positieve correlaties tussen dit type functie, het opleidingsniveau 

én item-respons; een hoog opleidingsniveau correleert met een hoog item-respons per-

centage. Verder krijgen respondenten een neutrale antwoord-mogelijkheid als invuloptie. 

Afhankelijk van de context kan neutraal betekenen: “Ik weet het niet” of “Ik heb hier 
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geen mening over”. Het aanbieden van deze invuloptie reduceert item-nonrespons. Ten-

slotte is het altijd nog mogelijk om ontbrekende data met SPSS Missing Value Analysis 

(MVA) te analyseren. 

2.3.3 Stap 3. Analyse  

Nadat de respondenten de monitorvragenlijst hebben ingevuld kan elk item (d.w.z. elke 

vraag) afzonderlijk worden geanalyseerd of kunnen - in een aantal gevallen - de item-

resultaten bij elkaar worden opgeteld om een score te krijgen voor een groep items.   

De uitkomsten van de items worden verwerkt in Excel of statistisch programma´s zoals 

SPSS, SAS of ARE. Door elk van de antwoordcategorieën behorend bij de Likertschaal-

vragen een numerieke waarde toe te kennen, kunnen de resultaten kwantitatief worden 

geanalyseerd. We onderscheiden de antwoordcategorieën helemaal oneens (1 punt), on-

eens (2 punten), neutraal (3 punten), eens (4 punten) en helemaal eens (5 punten). De 

minimale score per item bedraagt dus 1 punt en de maximale score per item bedraagt 5 

punten.  

De Likertschaalvragen bestaan uit positieve stellingen. Er zijn geen negatieve stellingen 

opgenomen in de monitor vragenlijst waarvoor de scores omgekeerd zouden moeten 

worden. De scores van de antwoorden behorend bij een item kunnen bij elkaar opgeteld 

worden voor elke respondent. De som van de scores per item kan gedeeld worden met 

het totale aantal respondenten om tot het gemiddelde te komen (mean). Uitgeschreven 

ziet de formule hiervoor er als volgt uit: 

(1 punt voor Helemaal oneens x #a) + (2 punten voor Oneens x #b) + (3 punten voor 

Neutraal x #c) + (4 punten voor Eens x #d) + (5 punten voor Helemaal eens x #e) / 

totaal aantal respondenten (#a + #b + #c + #d + #e = #n). 

Geadviseerd wordt om voor elke antwoordcategorie bij ieder item in ieder geval ook het 

percentage aan te geven van respondenten dat voor een bepaalde antwoordcategorie 

gekozen heeft. Dus voor antwoordcategorie “Helemaal oneens” het aantal respondenten 

#a gedeeld door het toaal aantal respondenten #n weergegevens als percentage (%). 

De volgende items kunnen bij elkaar worden opgeteld om een groepsscore te krijgen. 

Kwaliteit van indicatoren 

De groepsscore voor de kwaliteit van indicatoren wordt verkregen door items 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 en 16 bij elkaar op te tellen. De minimale groepsscore bedraagt 8 en de 

maximale groepsscore bedraagt 40. De totale score (som) gedeeld door n (het aantal 

respondenten) om te komen tot de gemiddelde groepsscore. 

Beleefde lasten van transparantie 

De groepsscore voor de beleefde lasten van transparantie wordt verkregen door items 

17, 18, 19, 21 en 23 bij elkaar op te tellen. De minimale groepsscore bedraagt 5 en de 

maximale groepsscore bedraagt 25. De totale score (som) gedeeld door n (het aantal 

respondenten) om te komen tot de gemiddelde groepsscore. 

Beleefde opbrengsten van transparantie 

De groepsscore voor de beleefde opbrengsten van transparantie wordt verkregen door 

items 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 en 34 bij elkaar op te tellen. De minimale 

groepsscore bedraagt 10 en de maximale groepsscore bedraagt 50. De totale score (som) 

gedeeld door n (het aantal respondenten) om te komen tot de gemiddelde groepsscore. 

Overig 

Het oordeel over de regeldruk van transparantie bestaat uit item 35, bijgevolg is er geen 

groepsscore. De minimale score bedraagt 1 en de maximale score bedraagt 5. Hetzelfde 

geldt voor de mening over PROMS (item 36), de ervaring met gestapelde uitvraag door 
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3e partijen3 (item 37) en de nabeschouwing van de respondent (item 39). De scores van 

de antwoorden behorend bij een item kunnen bij elkaar opgeteld worden voor elke res-

pondent. De som van de scores per item wordt gedeeld met het totale aantal responden-

ten om tot het gemiddelde te komen (mean). 

Voor de groepsscore kan conversie plaatsvinden naar een 100 punt schaal. Dit maakt het 

later eenvoudig om vergelijkbare dashboardfiguren op te stellen (zie Stap. 4 Rapportage). 

De conversie naar een 100 punt schaal gaat uit van: 

Helemaal oneens: 1 punt = 0 punten; 

Oneens: 2 punten = 25 punten; 

Neutraal: 3 punten = 50 punten; 

Eens: 4 punten = 75 punten; 

Helemaal eens 5 punten = 100 punten. 

Na conversie kan de groepsscore worden weergegeven op een schaal van 0 tot 100%. 

De antwoorden op de open vragen en de meerkeuzevragen worden opgenomen in een 

overzichtslijst. De meest genoemde antwoorden worden geprioriteerd (d.w.z. deze wor-

den bovenaan in de lijst opgenomen) en de minst genoemde antwoorden vormen het 

sluitstuk (d.w.z. deze worden onderaan de lijst opgenomen). 

2.3.4 Stap 4. Rapportage 

Van de uitkomsten van de analyse wordt een rapportage opgesteld. Er kan op twee  ni-

veaus worden gerapporteerd. Ten eerste kan gerapporteerd worden op het basisniveau 

van de geraadpleegde zorgprofessionals, d.w.z. per beroepsgroep: medisch specialisten, 

kwaliteitsfunctionarissen en verpleegkundigen (of verpleegkundig specialisten). Het is 

mogelijk om de score per item te rapporteren of de groepsscore van meerdere items4. 

Basisniveau 1a. Beroepsgroep (itemscore) 
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1. Medisch specialisten vinden transpa-

rantie - het beschikbaar stellen van in-

formatie over de kwaliteit van zorg - 

belangrijk 

0% 0% 11% 33% 56% 

 

Basisniveau 1b. Beroepsgroep (groepsscore) 

 

                                                   
3 Gestapelde (parallelle) uitvraag van kwaliteitsgegevens is een belangrijke oorzaak van lastendruk. 
Het gaat dan om informatieuitvraag door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), individuele 
zorgverzekeraars, wetenschappelijke beroepsverenigingen, certificeringsinstanties, kwaliteits-keur-
merken of lintjes.   

4 De groepsscore kan eenvoudig gevisualiseerd worden, bijvoorbeeld in dashboardfiguren. Met kleur 
(groen, geel en rood) kan aangegeven worden of een resultaat (gemiddelde score) relatief goed (hoog) 
of relatief slecht (laag) is.  
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Ten tweede kan (voor identieke items) gerapporteerd worden op een geagregeerd niveau 

voor de zorgprofessionals, d.w.z. voor alle beroepsgroepen samen: medisch specialisten, 

kwaliteitsfunctionarissen en verpleegkundigen (of verpleegkundig specialisten). Het is 

mogelijk om de score per item te rapporteren of de groepsscore van meerdere items5. 

 

Geagregeerd niveau 2a. Zorgprofessionals (itemscore) 
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1. Zorgprofessionals vinden transparantie 

- het beschikbaar stellen van informatie 

over de kwaliteit van zorg - belangrijk 

0% 0% 4% 48% 48% 

 

Geagregeerd niveau 2b. Zorgprofessionals (groepsscore) 

 

 

Om te verduidelijken welke actie nodig is worden geprioriteerde overzichten van concrete 

knelpunten en verbeterpunten opgenomen in de rapportage. Deze overzichten kunnen 

worden samengesteld uit de antwoorden op de open vragen en de meerkeuzevragen. De 

overzichten bieden aanknopingspunten voor actie. 

  

                                                   
5 Zoals opgemerkt in 2.3.3. kan de groepsscore na conversie worden weergegeven op een schaal van 
0 tot 100%. Dit maakt het mogelijk om een begrijpelijk en eendudig dashboard op te maken met 
dashboardfiguren die dezelfde schaal hanteren (van 0% tot 100%).  
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3 Vragenlijst 

3.1 Vragenlijst (items) 

Voorbeeldbrief met toelichting bij de vragenlijst. 

Achtergrond 

Uw zorginstelling neemt deel aan de monitor regeldruk transparante kwaliteitsinformatie 

medisch specialistische zorg. In de monitor wordt uitgelegd hoe deze moet worden inge-

vuld en hoe de resultaten worden gebruikt. Deze toelichting gaat in op de achtergrond 

waartegen de monitor gezien moet worden.  

De monitor is ontwikkeld in opdracht van het Bureauoverleg Transparantie msz. Hierin 

werken de Federatie van Medisch Specialisten (Federatie), Nederlandse Federatie van Uni-

versitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Pati-

entenfederatie Nederland (Patiëntenfederatie), Verpleegkundigen & Verzorgden 

Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorginstituut Nederland (ZiN) 

en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) samen om betrouwbare kwaliteitsinformatie trans-

parant te maken en de zorg voor de patiënt continu te verbeteren. 

Doel van de monitor 

Verzamelen van kwaliteitsinformatie kost tijd en kan zorgprofessionals belasten. Het Bu-

reauoverleg Transparantie msz heeft daarom opdracht gegeven tot een meting die de 

ervaren regeldruk van kwaliteitsindicatoren in kaart brengt, om vervolgens te monitoren 

hoe deze zich ontwikkelt. De resultaten worden gebruikt om te sturen op vermindering 

van de administratieve last t.b.v. transparantie. Vanaf verslagjaar 2018 zal deze monitor 

in principe tweejaarlijks worden herhaald. Het doel is om de ervaren regeldruk te meten 

vanuit het perspectief van zorgprofessionals zoals medisch specialisten, verpleegkundigen 

en kwaliteitsfunctionarissen (het is een meetinstrument) en daarnaast om concrete knel-

punten en verbetermogelijkheden te signaleren (het is een signaleringsinstrument). 

Inhoud van de monitor 

De monitor heeft betrekking op kwaliteitsindicatoren. Zorgaanbieders zijn volgens de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht om gegevens over de kwaliteit van de geleverde 

zorg aan te leveren aan het zorginstituut. Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om 

informatie te publiceren over de geleverde kwaliteit van zorg. De verplichte kwaliteitsin-

dicatoren zijn opgenomen in het openbaar Register van het Zorginstituut. Wanneer welke 

informatie moet worden aangeleverd staat op de Transparantiekalender. 

Transparantiekalender 

Op de Transparantiekalender staan de afspraken die het zorginstituut met zorgaanbieders 

maakt over het aanleveren van kwaliteitsgegevens. Op deze lijst staat wanneer en met 

welke indicatoren de kwaliteit van de verleende zorg wordt gemeten en wanneer die meet-

gegevens worden aangeleverd. U kunt de Transparantiekalender hier raadplegen:  

https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/Paginas/Transparantiekalender.aspx 

Van de kwaliteitsindicatoren op de Transparantiekalender hebben zorgaanbieders zelf aan-

gegeven dat de uitkomsten bedoeld zijn voor keuze-informatie voor cliënten/patiënten en 

zorginkoop door zorgverzekeraars. Aanlevering van indicatorgegevens verloopt via een 

gegevensmakelaar; dit is een partij die voor een bepaalde zorgsector de gegevens verza-

melt en indien nodig bewerkt. 

 

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact opnemen met [onderzoekers]. 
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Invulinstructies bij de vragenlijst. 

� Invulinstructies 

Dit is de monitor ervaren regeldruk transparante kwaliteitsinformatie medisch specialisti-

sche zorg. Het doel is om de ervaren regeldruk voor het werken met de kwaliteitsindica-

toren op de Transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland te meten vanuit het 

perspectief van zorgprofessionals (het is een meetinstrument) en daarnaast om knelpun-

ten en verbetermogelijkheden te signaleren (het is een signaleringsinstrument). 

Voor het invullen van de monitor is het van belang dat u: 

� Er rekening mee houdt dat de vragen en stellingen die u krijgt voorgelegd betrekking 

hebben op de kwaliteitsgegevens die u aanlevert over de indicatoren die zijn opgeno-

men in het openbaar Register van het Zorginstituut. Het kan zijn dat u ook ervaring 

heeft met indicatoren van 3e partijen, bijvoorbeeld door de Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd (IGJ), zorgverzekeraars, wetenschappelijke beroepsverenigingen, certifice-

ringsinstanties of kwaliteitskeurmerken. Daarom gaan enkele vragen expliciet in op 

overlap en stapeling van informatieuitvraag.  

� De vragen beantwoordt vanuit uw eigen perspectief als (zorg)professional. 

 

De monitor bestaat uit 8 verschillende onderdelen:  

� Mijn achtergrond; 

� Mijn mening over de kwaliteit van indicatoren; 

� Mijn beleefde lasten van transparantie; 

� Mijn beleefde opbrengsten van transparantie; 

� Mijn oordeel over de regeldruk van transparantie; 

� Mijn mening over PROMS; 

� Mijn ervaring met stapeling van uitvraag door 3e partijen; 

� Mijn nabeschouwing. 

 

De monitor bestaat uit stellingen. U wordt gevraagd om de mate aan te geven waarin u 

het hiermee eens of oneens bent. Indien u onbekend bent met een onderwerp of iets niet 

op u van toepassing is gebruik dan de antwoordmogelijkheid: n.v.t. Daarnaast bestaat de 

monitor uit open vragen; deze zijn optioneel. Ze geven u de mogelijkheid uw mening toe 

te lichten. Tenslotte bestaat de monitor uit enkele meerkeuzevragen.  

Het invullen van de monitor duurt ongeveer 15 minuten.  
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Items vragenlijst medisch specialisten 

De vragenlijst voor medisch specialisten bestaat uit de volgende items en toelichtingen. 

Nr. Item Onderdeel Pun-

ten 

Mijn achtergrond 

1 
In welk type zorginstelling werkt u? (Meerkeuzevraag) 

- Algemeen ziekenhuis; 

- Topklinisch ziekenhuis; 

- Universitair Medisch Centrum; 

- Categoraal ziekenhuis; 

- Revalidatie instelling; 

- Zelfstandig Behandelcentra; 

- Privékliniek; 

- Anders, namelijk: 

 

Algemeen 

2 
Wat is uw functie? (Meerkeuzevraag) 

- Medisch specialist; 

- Verpleegkundig specialist6; 

- Verpleegkundige; 

- Kwaliteitsfunctionaris; 

- Anders, namelijk: ... (U kiest zelf de voor u relevante vragenlijst) 

 

Algemeen 

 Mijn mening over de kwaliteit van indicatoren 

 

Hieronder worden X indicatorsets genoemd. Elke indicatorset bestaat uit diverse kwali-

teitsindicatoren. Op de Transparantiekalender kunt u snel zien uit welke onderliggende 

indicatoren een bepaalde set bestaat:  

https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/Paginas/Transparantiekalender.aspx  

 

 

A 

3 
Met welke indicatorenset(s) uit het verslagjaar 20XX werkt u op reguliere 

basis vanuit uw specialisme? (Meerkeuzevraag) 

Keuze uit X indicatorensets: 

Aneurysma Aorta Abdominalis; 

Bariatrische chirurgie; 

Blaascarcinoom; 

Borstimplantaten; 

A 

                                                   
6 In Nederland is de Verpleegkundig Specialist (VS) een relatief nieuwe beroepsgroep. Niet iedereen 
mag zich Verpleegkundig Specialist noemen. Alleen diegenen met een Master Advanced Nursing Prac-
tice of een Master of Science, die tevens zijn geregistreerd in het BIG-register als Verpleegkundig 
Specialist, mogen zich zo noemen. Misbruik van deze beschermde beroepstitel is strafbaar. Voor wat 
betreft de voorliggende monitor kan de kennis en ervaring van de Verpleegkundig Specialist gelijkge-
steld worden aan die van de Medisch Specialist. 
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Borstkanker; 

Borstkanker; 

Carotis Chirurgie; 

Carpeletuneelsyndroom; 

Cataract; 

Cerebro Vasculair Accident (CVA); 

Chirurgische behandeling van lage rug hernia; 

Coeliakie; 

Colorectaal carcinoom; 

Constitutioneel Eczeem; 

Cystis Fibrosis; 

Dementie-indicatorset; 

Diabetes; 

Dialyse bij nierziekten; 

Dialyse bij nierziekten; 

Galblaasverwijdering; 

Geïnstrumenteerde lage rugchirurgie; 

Heupfractuur (DHFA); 

Heupprothese; 

In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom; 

Inflammatory bowel disease (IBD); 

Integrale geboortezorg | Zorgstandaard; 

Knieprothese; 

Leverchirurgie; 

Liesbreukoperatie; 

Longcarcinoom; 

Melanoom (DMTR); 

Meniscus en voorste kruisband; 

Migraine; 

Osteoporose MSZ; 

Ovariumcarcinoom; 

Pancreaskanker; 

Parkinson; 

Perifeer Arterieel Vaatlijden; 

Psoriasis; 

Revalidatie; 

Slokdarm en maagcarcinoom; 

Spoedeisende Hulp; 

Stressincontinentie bij de vrouw; 

Varices; 

Ziekten van Adenoïd en Tonsillen; 

Zwangerschap en bevalling; 
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Geen; 

N.v.t. (onbekend met genoemde indicatorensets) 

4 
* indien twee of meer indicatorsets geselecteerd bij vraag 3 

Welke indicatorenset ervaart u als meest belastend? (Meerkeuzevraag) 

Keuze uit geselecteerde indicatorensets item 3* 

Geen 

N.v.t. (onbekend met genoemde indicatorensets) 

A 

5 
* indien twee of meer indicatorsets geselecteerd bij vraag 3 

Waarom is dat? (Meerkeuzevraag; meerdere antwoorden mogelijk) 

- Het kost veel tijd om de kwaliteitsgegevens te registreren; 

- De set bevat teveel indicatoren; 

- De set bestaat uit samengestelde elementen waardoor interpretatie lastig is; 

- Er is handwerk nodig, want indicatoren komen niet automatisch uit het sys-

teem; 

- De indicatoren in de set vragen om veel data en parameters;   

- De indicatoren in de set vragen om complexe berekeningen uit te voeren; 

- De indicatoren in de set overlappen met indicatoren uit een andere set (dou-

blering indicatoren); 

- De indicatoren in de set zeggen weinig over de kwaliteit van geleverde zorg;  

- De indicatoren in de set dragen onvoldoende bij aan het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg; 

- Anders, namelijk: 

- N.v.t. of geen mening. 

 

A 

6 
* indien twee of meer indicatorsets geselecteerd bij vraag 3 

Welke indicatorenset ervaart u als het minst belastend? (Meerkeuzevraag) 

Keuze uit geselecteerde indicatorensets item 3* 

Geen 

N.v.t. (onbekend met genoemde indicatorensets) 

 

A 

7 
* indien twee of meer indicatorsets geselecteerd bij vraag 3 

Waarom is dat? (Meerkeuzevraag; meerdere antwoorden mogelijk) 

- De set  bestaat uit een beperkt aantal indicatoren (niet te groot); 

- De indicatoren in de set hanteren een eenduidige vraagstelling; 

- De indicatoren in de set hanteren heldere definities; 

- De indicatoren in de set zijn eenvoudig uit het systeem te halen; 

- De indicatoren in de set worden afgeleid van (DICA, LROI) registraties; 

- De indicatoren in de set maken gebruik van data van kwaliteitsregistraties 

(zoals LROI, NCDR, e.a.); 

- Er wordt daadwerkelijk iets met informatie van de indicatoren in de set ge-

daan;  

A 
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- De indicatoren in de set dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van 

zorg; 

- Anders, namelijk: 

- N.v.t. of geen mening. 

 

8 
* indien twee of meer indicatorsets geselecteerd bij vraag 3 

Wij willen u in dit onderdeel van de monitor (A) graag gericht een aantal vragen 

stellen over één specifieke indicatorenset. Wij verzoeken u dan ook om de vol-

gende acht vragen in te vullen met één specifieke indicatorenset in gedachten. 

Kies een indicatorset waarmee u op reguliere basis vanuit uw specialisme werkt. 

 

Voor welke specifieke indicatorenset wilt u de volgende 8 vragen invul-

len? (Meerkeuzevraag) 

Keuze uit geselecteerde indicatorensets item 3* 

 

A 

9 
Geef de mate aan waarin u het eens of oneens bent met de volgende stellingen. 

Antwoordcategorieën zijn “Helemaal oneens” (d.w.z. de stelling is geldig voor 

géén van de indicatoren in de set), “Oneens” (d.w.z. de stelling is geldig voor 

minder dan de helft van de indicatoren in de set), “Neutraal” (d.w.z. de stelling is 

geldig voor de helft van de indicatoren in de set), “Eens” (d.w.z. de stelling is 

geldig voor meer dan de helft van de indicatoren in de set),  “Helemaal eens” 

(d.w.z. de stelling is geldig voor alle indicatoren in de set). Na de stelling is er 

ruimte voor het toelichten van uw antwoord, Wij verzoeken u om hier nader in te 

gaan op specifieke indicatoren.  

Ik vind dat de indicatorenset bijdraagt aan het transparant maken van de 

kwaliteit van de door mijn zorginstelling geleverde zorg (Stelling) 

 

A 

Score: 1-5 

9a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting; voor welke indicatoren vindt u de stel-

ling niet van toepassing?(Open invulveld) 

 

A 

10 
Ik vind de indicatorenset betekenisvol (zinvol en veelzeggend) (Stelling) 

 

A 

Score: 1-5 

10a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting; voor welke indicatoren vindt u de stel-

ling niet van toepassing? (Open invulveld) 

 

A 

11 
De registratie van kwaliteitsgegevens wordt op verschillende locaties en door ver-

schillende zorgprofessionals uitgevoerd. Het is daarom van belang dat de gege-

vens op een vergelijkbare manier worden vastgelegd. De met de indicator op te 

vragen zorgactiviteiten of zorgproducten moeten dus eenduidig zijn beschreven. 

Hiermee bedoelen we: slechts voor één uitleg vatbaar.  

Ik vind de indicatorenset eenduidig (niet ambigu) (Stelling) 

 

A 

Score: 1-5 

11a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting; voor welke indicatoren vindt u de stel-

ling niet van toepassing? (Open invulveld) 

A 
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12 
Om indicatoren te gebruiken in vergelijkend (benchmark)onderzoek moeten ze 

beschikken over onderscheidend vermogen. Als een groot aantal zorginstellingen 

hetzelfde antwoord geeft, dan heeft een indicator weinig onderscheidend ver-

mogen; blijkbaar levert iedereen dezelfde prestaties of biedt dezelfde voorzienin-

gen aan. 

Zorginstellingen kunnen zich door middel van de indicatorenset ten op-

zichte van elkaar onderscheiden (Stelling) 

 

A 

Score: 1-5 

12a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting; voor welke indicatoren vindt u de stel-

ling niet van toepassing? (Open invulveld) 

 

A 

13 
Het is van belang dat er zo weinig mogelijk vervuiling van data plaatsvindt. Ver-

vuiling van data kan bijvoorbeeld ontstaan doordat nieuwe collega's nog niet be-

kend zijn met de correcte wijze van registreren, of doordat een uitzonderlijk 

drukke periode met veel cliënten/patiënten een grote druk legt op de beschikbare 

capaciteit en middelen van een instelling. 

De kwaliteitsgegevens die voor de indicatorenset door mijn instelling 

worden aangeleverd zijn betrouwbaar (Stelling) 

 

A 

Score: 1-5 

13a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting; voor welke indicatoren vindt u de stel-

ling niet van toepassing? (Open invulveld) 

 

A 

14 
Het is belangrijk dat kwaliteitsindicatoren scherpe definities hanteren. Ruimte voor 

verschil in interpretatie leidt tot een slechte vergelijkbaarheid van indicatoren of - 

in het uiterste geval - tot strategisch gebruik van cijfers. Scherpe definities voor-

komen selectief rapporteren of strategisch gebruik van cijfers. 

De indicatorenset hanteert scherpe definities (Stelling) 

 

A 

Score: 1-5 

14a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting; voor welke indicatoren vindt u de stel-

ling niet van toepassing? (Open invulveld) 

 

A 

15 
Kwaliteit bestaat uit diverse aspecten. Een indicatorset alleen zegt niet (altijd) 

alles. Om het hele verhaal (over kwaliteit) te vertellen kan het nodig zijn om bij 

een indicatorset een toelichting te geven op de (kwaliteits)afwegingen en -keuzes 

die een zorginstelling maakt. 

Ik vind dat er voldoende mogelijkheden zijn om de indicatorenset te voor-

zien van een toelichting op het beleid van mijn instelling (Stelling) 

 

A 

Score: 1-5 

15a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting; voor welke indicatoren vindt u de stel-

ling niet van toepassing? (Open invulveld) 

 

A 

16 
De indicatorenset komt met duidelijke werkinstructies (Stelling) 

A 
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Score: 1-5 

16a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting; voor welke indicatoren vindt u de stel-

ling niet van toepassing? (Open invulveld) 

 

A 

A 

 

A 

Score: 8-40 

 Mijn beleefde lasten van transparantie 

Om een oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van zorg is informatie nodig. En om informatie te verkrij-

gen moeten gegevens verzameld worden. Deze gegevens worden verkregen door te registreren. In dit on-

derdeel van de monitor (B) gaan we in op de beleefde lasten die samengaan met het registreren, controleren 

(dataverificatie), verzamelen, bewerken en aanleveren van kwaliteitsgegevens in het verslagjaar waarin deze 

worden vastgelegd. De vragen en stellingen die u krijgt voorgelegd hebben betrekking op de kwaliteitsgege-

vens die u aanlevert over de indicatoren die zijn opgenomen op de Transparantiekalender. 

17 
Het registreren en controleren van de benodigde kwaliteitsgegevens is 

eenvoudig (weinig complex) (Stelling) 

 

B 

Score: 1-5 

18 
Het registreren en controleren van de benodigde kwaliteitsgegevens gaat 

snel (kost weinig tijd) (Stelling) 

 

B 

Score: 1-5 

19 
Wat vindt u van de tijd die van u in een kalenderjaar wordt gevraagd voor 

het registreren en controleren van kwaliteitsgegevens? (Meerkeuzevraag) 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd uitstekend; 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd acceptabel; 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd nog net kunnen; 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd net te veel; 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd veel te veel; 

- N.v.t. of geen mening. 

 

B 

Score: 1-5 

20 
Wat maakt het registreren en controleren van de benodigde kwaliteits-

gegevens (onnodig) tijdrovend? (Meerkeuzevraag; meerdere antwoorden mo-

gelijk) 

- Het gaat om een grote hoeveelheid kwaliteitsgegevens in een kort tijdsbe-

stek; 

- De kwaliteitsgegevens komen onvoldoende geautomatiseerd uit het sys-

teem; 

- De kwaliteitsgegevens moeten verzameld worden uit diverse bronnen; 

- De kwaliteitsgegevens moeten zorgvuldig geanalyseerd en bewerkt worden; 

- Het controleren en verklaren van de resultaten is complex;  

- Er zijn veel medewerkers betrokken bij het proces; 

- Er vinden veel wijzigingen plaats (steeds veranderende sets en processen); 

- Afwijkende definities kosten extra (controle)tijd; 

- Het ligt (deels) aan trage systemen en/of beperkte voorzieningen; 

B 
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- De hoeveelheid kwaliteitsgegevens kan sterk fluctueren op basis van het 

aantal patiënten dat wordt behandeld; 

- Anders, namelijk 

- N.v.t. of geen mening. 

 

21 
Voor het registreren en controleren van de benodigde kwaliteitsgegevens 

heb ik voldoende tijd (Stelling) 

B 

Score: 1-5 

21a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

B 

22 
Verpleegkundig en ondersteunend personeel helpt mij in grote mate met 

het registreren en controleren van kwaliteitsgegevens (Meerkeuzevraag) 

- Ik voer alleen de noodzakelijke controles uit; 

- Ik doe sommige dingen zelf en controleer verder; 

- We hebben een gelijke verdeling; 

- Ik doe het vooral zelf, eenvoudige onderdelen worden voor mij gedaan; 

- Ik doe alles zelf; 

- N.v.t. of geen mening. 

 

B 

22a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

B 

23 
Het registreren van de benodigde kwaliteitsgegevens wordt in mijn in-

stelling ondersteund door goede ICT systemen (EPD, etc.) (Stelling) 

B 

Score: 1-5 

24 
Wat zijn in uw instelling de knelpunten op het gebied van ICT ondersteu-

ning? (Meerkeuzevraag) 

- De kwaliteitsindicatoren zijn (nog) onvoldoende ingebed in het EPD; 

- Er is geen koppeling tussen systemen om data automatisch aan te leveren / 

Kwaliteitsgegevens worden dubbel geregistreerd; 

- Gegevens worden niet altijd door iedereen op dezelfde plek in het EPD vast-

gelegd, waardoor het lastig is om deze gegevens eruit te halen; 

- Er zijn te veel verschillende codes voor een bepaalde verrichting/indicator; 

- ICT (bijvoorbeeld het EPD) is onvoldoende op haar taak uitgerust / niet ge-

bruikersvriendelijk; 

- Er is te weinig ICT ondersteuning in mankracht en geld; 

- Er wordt te weinig gebruik gemaakt van reeds bekende gegevens; 

- Anders, namelijk 

- N.v.t. of geen mening. 

 

B 

B 

 

B 

Score: 5-25 

 Mijn beleefde opbrengsten van transparantie 
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De kwaliteitsgegevens die met indicatorensets worden verzameld kunnen voor meerdere doeleinden worden 

gebruikt (verbeterinformatie, keuzeinformatie, inkoopinformatie, e.d.). In dit onderdeel van de monitor (C) 

willen we graag van u weten hoe u tegen de baten van transparantie aankijkt. 

25 
Ik vind transparantie - het beschikbaar stellen van informatie over de 

kwaliteit van zorg - belangrijk (Stelling) 

 

 

C 

Score: 1-5 

26 
Keuze-informatie is een verzameling van gegevens over zorgaanbieders rondom 

een specifieke aandoening, gepubliceerd in een website of online module. 

Ik ben van mening dat kwaliteitsindicatoren waardevol zijn voor cliën-

ten/patiënten als keuze-informatie (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

26a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

C 

27 
Ik heb de indruk dat cliënten/patiënten de informatie die wordt ontsloten 

met kwaliteitsindicatoren ook echt gebruiken als keuzeinformatie (Stel-

ling) 

 

C 

Score: 1-5 

28 
Ik ben van mening dat kwaliteitsindicatoren waardevol zijn voor zorgver-

zekeraars bij zorginkoop (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

28a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

C 

29 
Ik heb de indruk dat zorgverzekeraars de informatie die wordt ontsloten 

met kwaliteitsindicatoren ook echt gebruiken als inkoopinformatie (Stel-

ling) 

 

C 

Score: 1-5 

30 
De kwaliteitsindicatoren worden door mijn instelling gebruikt voor kwa-

liteitsverbetering en benchmarking (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

30a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

C 

31 
De kwaliteitsindicatoren geven mij inzicht in mijn eigen functioneren 

(Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

32 
De kwaliteitsindicatoren worden (tijdig) teruggekoppeld (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

33 
Medisch specialisten kunnen de uitkomsten van kwaliteitsindicatoren op 

meerdere meetmomenten volgen via een dashboard (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 
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34 
Ik heb het gevoel dat kwaliteitsindicatoren jaarlijks grondig worden ge-

ëvalueerd door de werkgroepen die de indicatoren opstellen (Stelling) 

C 

Score: 1-5 

C 

 

C 

Score: 10-50 

 Mijn oordeel over de regeldruk van transparantie 

Diverse onderzoeken laten zien dat de beleving van regeldruk een afweging is van gevraagde inspanning 

afgezet tegen gepercipieerd nut; proportionaliteit is het sleutelwoord. In dit onderdeel van de monitor (D) 

willen we u graag vragen om uw overkoepelend oordeel te geven over de regeldruk van transparantie: is 

de balans tussen de lasten en baten van transparantie proportioneel? 

35 
De kwaliteitsindicatoren treffen een goede balans tussen de tijd die het 

kost om de benodigde gegevens te registreren, verzamelen, bewerken, 

controleren en aan te leveren en wat het oplevert aan transparante ver-

beterinformatie, keuzeinformatie en inkoopinformatie (Stelling) 

 

D 

Score: 1-5 

35a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

D 

D 

 

D 

Score: 1-5 

 Mijn mening over PROMS 

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) worden uitgevraagd bij patiënten en sluiten daardoor aan bij 

het besef dat patiënten een centrale bron zijn van informatie over kwaliteit van zorg. In dit onderdeel van 

de monitor (E) willen we graag weten hoe u tegen de toegevoegde waarde van PROMs aankijkt. 

 

Nog niet iedereen heeft kennis van of ervaring met PROMs. Wij verzoeken u om in dit geval bij de onder-

staande vraag de antwoordcategorie ‘n.v.t.’ te selecteren.  

36 
Ik zie - op termijn - toegevoegde waarde om uitkomstinformatie van pa-

tientvragenlijsten (PROMs) te gebruiken in het gesprek met de cliënt/pa-

tiënt (bijvoorbeeld om samen tot een goed geïnformeerde beslissing te 

komen over behandelingsvarianten) (Stelling) 

 

E 

Score: 1-5 

36a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

E 

E 

 

E 

Score: 1-5 

 Mijn ervaring met gestapelde uitvraag door 3e partijen 

Naast de indicatoren op de Transparantiekalender waar deze monitor betrekking op heeft worden er nog 

meer kwaliteitsgegevens uitgevraagd, bijvoorbeeld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), 

zorgverzekeraars, wetenschappelijke beroepsverenigingen, certificeringsinstanties, kwaliteitskeurmerken of 

lintjes. De intentie van het Bureauoverleg Transparantie msz is om overlap zoveel mogelijk te voorkomen. 

Er worden daarom afspraken gemaakt met 3e partijen die stapeling van informatieuitvraag moeten voorko-

men. In dit onderdeel van de monitor (F) willen we vragen of dit voor u merkbaar is. 

37 
Parallelle gegevensuitvraag - bijvoorbeeld door zorgverzekeraars of pa-

tiëntenorganisaties - is merkbaar afgenomen (Stelling) 

F 
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Score: 1-5 

38 
Welke vergelijkbare of overlappende kwaliteitsgegevens worden nog 

door 3e  partijen uitgevraagd? (Open vraag) 

F 

F 

 

F 

Score: 1-5 

 Mijn nabeschouwing 

In dit laatste onderdeel van de monitor (G) willen we u vragen of u deze monitor zinvol vindt. Er is ook ge-

legenheid om onderwerpen te benoemen die u in deze monitor heeft gemist. 

39 
Ik vind het belangrijk dat de beleefde regeldruk van transparante kwali-

teitsinformatie gemonitord wordt (Stelling) 

G 

Score: 1-5 

40 
(optioneel) Ruimte voor overige onderwerpen (Open invulveld) 

G 

G 

 

G 

Score: 1-5 

 

Items vragenlijst kwaliteitsfunctionarissen 

De vragenlijst voor kwaliteitsfunctionarissen bestaat uit de volgende items en toelichtin-

gen. 

Nr. Item Voortgang 

Mijn achtergrond 

1 
In welk type zorginstelling werkt u? (Meerkeuzevraag) 

- Algemeen ziekenhuis; 

- Topklinisch ziekenhuis; 

- Universitair Medisch Centrum; 

- Categoraal ziekenhuis; 

- Revalidatie instelling; 

- Zelfstandig Behandelcentra; 

- Privékliniek; 

- Anders, namelijk: 

 

Algemeen 

2 
Wat is uw functie? (Meerkeuzevraag) 

- Medisch specialist; 

- Verpleegkundig specialist; 

- Verpleegkundige; 

- Kwaliteitsfunctionaris; 

- Anders, namelijk: ... (U kiest zelf de voor u relevante vragenlijst). 

 

Algemeen 

 Mijn mening over de kwaliteit van indicatoren 
A 
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Hieronder worden X indicatorsets genoemd. Elke indicatorset bestaat uit diverse kwali-

teitsindicatoren. Op de Transparantiekalender kunt u snel zien uit welke onderliggende 

indicatoren een bepaalde set bestaat:  

https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/Paginas/Transparantiekalender.aspx  

 

3 
Met welke indicatorenset(s) uit het verslagjaar 20XX werkt u in uw zorg-

instelling op reguliere basis? (Meerkeuzevraag) 

Keuze uit X indicatorensets: 

Alle indicatorensets; 

Aneurysma Aorta Abdominalis; 

Bariatrische chirurgie; 

Blaascarcinoom; 

Borstimplantaten; 

Borstkanker; 

Borstkanker; 

Carotis Chirurgie; 

Carpeletuneelsyndroom; 

Cataract; 

Cerebro Vasculair Accident (CVA); 

Chirurgische behandeling van lage rug hernia; 

Coeliakie; 

Colorectaal carcinoom; 

Constitutioneel Eczeem; 

Cystis Fibrosis; 

Dementie-indicatorset; 

Diabetes; 

Dialyse bij nierziekten; 

Dialyse bij nierziekten; 

Galblaasverwijdering; 

Geïnstrumenteerde lage rugchirurgie; 

Heupfractuur (DHFA); 

Heupprothese; 

In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom; 

Inflammatory bowel disease (IBD); 

Integrale geboortezorg | Zorgstandaard; 

Knieprothese; 

Leverchirurgie; 

Liesbreukoperatie; 

Longcarcinoom; 

Melanoom (DMTR); 

Meniscus en voorste kruisband; 

Migraine; 

A 
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Osteoporose MSZ; 

Ovariumcarcinoom; 

Pancreaskanker; 

Parkinson; 

Perifeer Arterieel Vaatlijden; 

Psoriasis; 

Revalidatie; 

Slokdarm en maagcarcinoom; 

Spoedeisende Hulp; 

Stressincontinentie bij de vrouw; 

Varices; 

Ziekten van Adenoïd en Tonsillen; 

Zwangerschap en bevalling; 

Geen; 

N.v.t. (onbekend met genoemde indicatorensets) 

 

4 
Welke indicatorenset ervaart u als meest belastend? (Meerkeuzevraag) 

Keuze uit geselecteerde indicatorensets item 3* 

Geen 

N.v.t. (onbekend met genoemde indicatorensets) 

 

A 

5 
Waarom is dat? (Meerkeuzevraag) 

- De set bevat teveel indicatoren; 

- De set bestaat uit samengestelde elementen waardoor interpretatie lastig is; 

- Er is handwerk nodig want de indicatoren komen niet automatisch uit het 

systeem; 

- De indicatoren in de set vragen om veel data en parameters; 

- De indicatoren in de set vragen om complexe berekeningen uit te voeren; 

- De indicatoren in de set overlappen met indicatoren uit een andere set (dou-

blering indicatoren); 

- De indicatoren in de set zeggen weinig over de kwaliteit van geleverde zorg; 

- De indicatoren in de set dragen onvoldoende bij aan het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg; 

- Anders, namelijk: 

- N.v.t. of geen mening. 

 

A 

6 
Welke indicatorenset ervaart u als minst belastend? (Meerkeuzevraag) 

Keuze uit geselecteerde indicatorensets item 3* 

Geen; 

N.v.t. (onbekend met genoemde indicatorensets) 

 

A 
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7 
Waarom is dat? (Meerkeuzevraag) 

- De set bestaat uit een beperkt aantal indicatoren (niet te groot); 

- De indicatoren in de set hanteren een eenduidige vraagstelling; 

- De indicatoren in de set hanteren heldere definities; 

- De indicatoren in de set zijn eenvoudig uit het systeem te halen; 

- De indicatoren in de set worden afgeleid van DICA registraties; 

- De indicatoren in de set maken gebruik van data van kwaliteitsregistraties 

(zoals LROI, NCDR, e.a.); 

- Er wordt daadwerkelijk iets met de indicatoren in de set gedaan; 

- De indicatoren in de set dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van 

zorg; 

- Anders, namelijk: 

- N.v.t. of geen mening. 

 

A 

8 
De onderstaande vragen hebben betrekking op de indicatorensets waarmee u in 

uw zorginstelling op reguliere basis werkt. 

Ik vind dat de indicatorensets bijdragen aan het transparant maken van 

de kwaliteit van de door mijn zorginstelling geleverde zorg (Stelling) 

 

A 

Score: 1-5 

8a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

A 

9 
Ik vind de indicatorensets – over het algemeen - betekenisvol (zinvol en 

veelzeggend) (Stelling) 

A 

Score: 1-5 

9a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

A 

10 
De registratie van kwaliteitsgegevens wordt op verschillende locaties en door ver-

schillende zorgprofessionals uitgevoerd. Het is daarom van belang dat de gege-

vens op een vergelijkbare manier worden vastgelegd. De met de indicator op te 

vragen zorgactiviteiten of zorgproducten moeten dus eenduidig zijn beschreven. 

Hiermee bedoelen we: slechts voor één uitleg vatbaar.  

Ik vind de indicatorensets - over het algemeen- eenduidig (niet ambigu) 

(Stelling) 

 

A 

Score: 1-5 

10a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

A 

11 
Om indicatoren te gebruiken in vergelijkend (benchmark)onderzoek moeten ze 

beschikken over onderscheidend vermogen. Als een groot aantal zorginstellingen 

hetzelfde antwoord geeft, dan heeft een indicator weinig onderscheidend ver-

mogen; blijkbaar levert iedereen dezelfde prestaties of biedt dezelfde voorzienin-

gen aan. 

Zorginstellingen kunnen zich door middel van de indicatorensets ten op-

zichte van elkaar onderscheiden (Stelling) 

A 

Score: 1-5 
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11a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

A 

12 
Het is van belang dat er zo weinig mogelijk vervuiling van data plaatsvind. Ver-

vuiling van data kan bijvoorbeeld ontstaan doordat nieuwe collega's nog niet be-

kend zijn met de correcte wijze van registreren, of doordat een uitzonderlijk 

drukke periode met veel cliënten/patiënten een grote druk legt op de beschikbare 

capaciteit en middelen van een instelling. 

De kwaliteitsgegevens die voor de indicatorensets door mijn instelling 

worden aangeleverd zijn - over het algemeen - betrouwbaar (Stelling) 

A 

Score: 1-5 

12a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

A 

13 
Het is belangrijk dat kwaliteitsindicatoren scherpe definities hanteren. Ruimte voor 

verschil in interpretatie leidt tot een slechte vergelijkbaarheid van indicatoren of - 

in het uiterste geval - tot strategisch gebruik van cijfers. Scherpe definities voor-

komen selectief rapporteren of strategisch gebruik van cijfers. 

De indicatorensets hanteren scherpe definities (Stelling) 

 

A 

Score: 1-5 

13a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

A 

14 
Kwaliteit bestaat uit diverse aspecten. Een indicatorset alleen zegt niet (altijd) 

alles. Om het hele verhaal (over kwaliteit) te vertellen kan het nodig zijn om bij 

een indicatorset een toelichting te geven op de (kwaliteits)afwegingen en -keuzes 

die een zorginstelling maakt. 

Ik vind dat er voldoende mogelijkheden zijn om de indicatorensets te 

voorzien van een toelichting op het beleid van mijn instelling (Stelling) 

 

A 

Score: 1-5 

14a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

A 

15 
De indicatorensets komen met duidelijke werkinstructies (Stelling) 

 

A 

Score: 1-5 

15a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

A 

A 

 

A 

Score: 8-40 

 Mijn beleefde lasten van transparantie 

Om een oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van zorg is informatie nodig. En om informatie te verkrij-

gen moeten gegevens verzameld worden. Deze gegevens worden verkregen door te registreren. In dit on-

derdeel van de monitor (B) gaan we in op de beleefde lasten die samengaan met het registreren, controleren 

(dataverificatie), verzamelen, bewerken en aanleveren van kwaliteitsgegevens in het verslagjaar waarin deze 

worden vastgelegd. De vragen en stellingen die u krijgt voorgelegd hebben betrekking op de kwaliteitsgege-

vens die u aanlevert over de indicatoren die zijn opgenomen in het Register van het zorginstituut 
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16 
Het verzamelen, bewerken en aanleveren van de benodigde kwaliteitsge-

gevens is eenvoudig (weinig complex) (Stelling) 

 

B 

Score: 1-5 

17 
Het verzamelen, bewerken en aanleveren van de benodigde kwaliteitsge-

gevens gaat snel (kost weinig tijd) (Stelling) 

 

B 

Score: 1-5 

18 
Wat vindt u van de tijd die van u in een kalenderjaar wordt gevraagd voor 

het verzamelen, bewerken en aanleveren van kwaliteitsgegevens? (Meer-

keuzevraag) 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd uitstekend; 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd acceptabel; 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd nog net kunnen; 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd net te veel; 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd veel te veel; 

- N.v.t. of geen mening. 

B 

Score: 1-5 

19 
Wat maakt het verzamelen, bewerken en aanleveren van de benodigde 

kwaliteitsgegevens (onnodig) tijdrovend? (Meerkeuzevraag; meerdere ant-

woorden mogelijk) 

- Het gaat om een grote hoeveelheid kwaliteitsgegevens in een kort tijdsbe-

stek; 

- De kwaliteitsgegevens komen onvoldoende geautomatiseerd uit het sys-

teem; 

- De kwaliteitsgegevens moeten verzameld worden uit diverse bronnen; 

- De kwaliteitsgegevens moeten zorgvuldig geanalyseerd en bewerkt worden; 

- Het controleren en verklaren van de resultaten is complex; 

- Er zijn veel medewerkers betrokken bij het proces; 

- Er vinden veel wijzigingen plaats (steeds veranderende sets en processen); 

- De kwaliteitsgegevens worden dubbel geregistreerd / Er bestaat overlap tus-

sen de indicatoren van verschillende sets; 

- Afwijkende definities kosten extra (controle)tijd; 

- Het ligt (deels) aan trage systemen en/of beperkte voorzieningen; 

- Anders, namelijk 

- N.v.t. of geen mening. 

 

B 

20 
Voor het verzamelen, bewerken en aanleveren van de benodigde kwali-

teitsgegevens heb ik voldoende tijd (Stelling) 

B 

Score: 1-5 

20a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

B 

21 
Ondersteunend personeel helpt mij in grote mate met het verzamelen, 

bewerken en aanleveren van kwaliteitsgegevens (Meerkeuzevraag) 

- Ik stuur vooral aan en houdt het overzicht; 

B 

Score: 1-5 
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- Ik doe sommige dingen zelf en stuur verder aan; 

- We hebben een gelijke verdeling; 

- Ik doe het vooral zelf, eenvoudige onderdelen worden voor mij gedaan; 

- Ik doe alles zelf; 

- N.v.t. of geen mening. 

 

21a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

Indien u naast het verzamelen, bewerken en aanleveren van kwaliteitsgegevens 

ook andere werkzaamheden uitvoert voor het Register van het zorginstituut kunt 

u dit in het onderstaande invulveld toelichten (registeren, controleren etc.). 

 

B 

22 
Het verzamelen, bewerken en aanleveren van kwaliteitsgegevens wordt 

in mijn instelling ondersteund door goede ICT systemen (EPD, etc.) (Stel-

ling) 

B 

Score: 1-5 

23 
Wat zijn in uw instelling de knelpunten op het gebied van ICT ondersteu-

ning? (Meerkeuzevraag; meerdere antwoorden mogelijk) 

- De kwaliteitsindicatoren zijn (nog) onvoldoende ingebed in het EPD; 

- Er is geen koppeling tussen systemen om data automatisch aan te leveren / 

Kwaliteitsgegevens worden dubbel geregistreerd; 

- Gegevens worden niet altijd door iedereen op dezelfde plek in het EPD vast-

gelegd, waardoor het lastig is om deze gegevens eruit te halen; 

- Er zijn te veel verschillende codes voor bepaalde verrichtingen/indicatoren; 

- ICT (bijvoorbeeld het EPD) is onvoldoende op haar taak uitgerust / niet ge-

bruikersvriendelijk; 

- Er is te weinig ICT ondersteuning in mankracht en geld; 

- Er wordt te weinig gebruik gemaakt van reeds bekende gegevens; 

- Anders, namelijk 

- N.v.t. of geen mening. 

 

B 

24 
Om ervoor te zorgen dat zorgverleners allemaal dezelfde zorginformatie vastleg-

gen, zijn in het programma “Registratie aan de bron” zorginformatie-bouwstenen 

(zibs) ontwikkeld. Een zib beschrijft wat er over het zorgproces moet worden vast-

gelegd. Zibs zijn een middel om ‘eenduidige zorginformatie’ tot stand te brengen. 

Als zibs in het epd zijn ingebouwd, en zorgverleners eenduidig vastleggen, wordt 

meervoudig (her)gebruik van die zorginformatie mogelijk. 

Wordt in uw zorginstelling gewerkt met zorginformatiebouwstenen (één 

keer registreren voor meervoudig gebruik)? (Meerkeuzevraag) 

- Ja, daarin is mijn zorginstelling een koploper; 

- Ja, mijn zorginstelling is daarmee bezig; 

- Neutraal, mijn zorginstelling is zich aan het oriënteren; 

- Nee, mijn zorginstelling werkt hier (nog) niet mee; 

- Nee, daarin is mijn zorginstelling een achterblijver;  

- N.v.t. of geen mening. 

 

B 

Score: 1-5 
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25 
Aanleveren van gegevens via OmniQ van DHD of het web-portal van 

DESAN maakt het proces van invullen en accorderen van kwaliteitsindi-

catoren eenvoudiger en overzichtelijker (Stelling) 

B 

Score: 1-5 

26 
De samenwerking met de gegevensmakelaar verloopt goed (Stelling) 

B 

Score: 1-5 

27 
De samenwerking met DICA verloopt goed (Stelling) 

B 

Score: 1-5 

28 
Welke verbetermogelijkheden ziet u in de samenwerking met DHD, DICA 

of DESAN? (Open vraag) 

 

B 

B 

 

B 

Score: 10-50 

 Mijn beleefde opbrengsten van transparantie 

De kwaliteitsgegevens die met indicatorensets worden verzameld kunnen voor meerdere doeleinden wor-

den gebruikt (verbeterinformatie, keuzeinformatie, inkoopinformatie, e.d.). In dit onderdeel van de monitor 

(C) willen we graag van u weten hoe u tegen de baten van transparantie aankijkt. 

29 
Ik vind transparantie - het beschikbaar stellen van informatie over de 

kwaliteit van zorg - belangrijk (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

30 
Keuze-informatie is een verzameling van gegevens over zorgaanbieders rondom 

een specifieke aandoening, gepubliceerd in een website of online module. 

Ik ben van mening dat kwaliteitsindicatoren waardevol zijn voor cliën-

ten/patiënten als keuze-informatie (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

30a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

C 

31 
Ik heb de indruk dat cliënten/patiënten de informatie die wordt ontsloten 

met kwaliteitsindicatoren ook echt gebruiken als keuzeinformatie (Stel-

ling) 

Wij begrijpen dat u met betrekking tot dit onderwerp niet over cijfers of data 

beschikt.  Maar we zouden wel graag willen weten hoe u hier gevoelsmatig tegen-

over staat. 

 

C 

Score: 1-5 

32 
Ik ben van mening dat kwaliteitsindicatoren waardevol zijn voor zorgver-

zekeraars bij zorginkoop (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

32a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

C 
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33 
Ik heb de indruk dat zorgverzekeraars de informatie die wordt ontsloten 

met kwaliteitsindicatoren ook echt gebruiken als inkoopinformatie (Stel-

ling) 

C 

Score: 1-5 

34 
De kwaliteitsindicatoren worden door mijn instelling gebruikt voor kwa-

liteitsverbetering en benchmarking (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

34a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

C 

35 
De kwaliteitsindicatoren worden (tijdig) teruggekoppeld (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

36 
Zorgprofessionals kunnen de uitkomsten van kwaliteitsindicatoren op 

meerdere meetmomenten volgen via een dashboard (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

37 
Ik heb het gevoel dat kwaliteitsindicatoren jaarlijks grondig worden ge-

ëvalueerd door de werkgroepen die de indicatoren opstellen (Stelling) 

C 

Score: 1-5 

C 

 

C 

Score: 9-45 

 Mijn oordeel over de regeldruk van transparantie 

Diverse onderzoeken laten zien dat de beleving van regeldruk een afweging is van gevraagde inspanning 

afgezet tegen gepercipieerd nut; proportionaliteit is het sleutelwoord. In dit onderdeel van de monitor (D) 

willen we u graag vragen om uw overkoepelend oordeel te geven over de regeldruk van transparantie: is 

de balans tussen de lasten en baten van transparantie proportioneel? 

38 
De kwaliteitsindicatoren treffen een goede balans tussen de tijd die het 

kost om de benodigde gegevens te registreren, verzamelen, bewerken, 

controleren en aan te leveren en wat het oplevert aan transparante ver-

beterinformatie, keuzeinformatie en inkoopinformatie (Stelling) 

 

D 

Score: 1-5 

38a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

D 

D 

 

D 

Score: 1-5 

 Mijn ervaring met gestapelde uitvraag door 3e partijen 

Naast de indicatoren op de Transparantiekalender waar deze monitor betrekking op heeft worden er nog 

meer kwaliteitsgegevens uitgevraagd, bijvoorbeeld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), 

zorgverzekeraars, wetenschappelijke beroepsverenigingen, certificeringsinstanties, kwaliteitskeurmerken of 

lintjes. De intentie van het Bureauoverleg Transparantie msz is om overlap zoveel mogelijk te voorkomen. 

Er worden daarom afspraken gemaakt met 3e partijen die stapeling van informatieuitvraag moeten voorko-

men. In dit onderdeel van de monitor (F) willen we vragen of dit voor u merkbaar is. 

39 
Parallelle gegevensuitvraag - bijvoorbeeld door zorgverzekeraars of pa-

tiëntenorganisaties - is merkbaar afgenomen (Stelling) 

 

F 

Score: 1-5 
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40 
Welke vergelijkbare of overlappende kwaliteitsgegevens worden nog 

door 3e  partijen uitgevraagd? (Open vraag) 

 

F 

F 

 

F 

Score: 1-5 

 Mijn nabeschouwing 

In dit laatste onderdeel van de monitor (G) willen we u vragen of u deze monitor zinvol vindt. Er is ook ge-

legenheid om onderwerpen te benoemen die u in deze monitor heeft gemist. 

41 
Ik vind het belangrijk dat de beleefde regeldruk van transparante kwali-

teitsinformatie gemonitord wordt (Stelling) 

 

G 

Score: 1-5 

42 
(optioneel) Ruimte voor overige onderwerpen (Open invulveld) 

 

G 

G 

 

G 

Score: 1-5 

 

Items vragenlijst verpleegkundigen 

De vragenlijst voor verpleegkundigen bestaat uit de volgende items en toelichtingen. 

Nr. Item Voortgang 

Mijn achtergrond 

1 
In welk type zorginstelling werkt u? (Meerkeuzevraag) 

- Algemeen ziekenhuis; 

- Topklinisch ziekenhuis; 

- Universitair Medisch Centrum; 

- Categoraal ziekenhuis; 

- Revalidatie instelling; 

- Zelfstandig Behandelcentra; 

- Privékliniek; 

- Anders, namelijk: 

 

Algemeen 

2 
Wat is uw functie? (Meerkeuzevraag) 

- Medisch specialist; 

- Verpleegkundig specialist; 

- Verpleegkundige; 

- Kwaliteitsfunctionaris; 

- Anders, namelijk: ... (U kiest zelf de voor u relevante vragenlijst) 

 

Algemeen 
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 Mijn ervaring met specifieke indicatorensets op de Transparantiekalender 

 

A 

3 
In welk medisch specialisme bent u werkzaam, of met welk specialisme 

heeft u veel te maken? (Meerkeuzevraag) 

Keuze uit X relevante specialismen: 

Apotheek-klinische farmacie; 

Cardiologie; 

Chirurgie-heelkunde; 

Dermatologie; 

Diëtetiek; 

Ergotherapie; 

Familiezorg; 

Fysiotherapie; 

Geestelijke verzorging en ethiek; 

Geriatrie; 

Gynaecologie; 

Intensive care IC; 

Interne geneeskunde; 

Kanker-oncologie; 

Keel-neus-oorheelkunde (KNO); 

Kindergeneeskunde; 

Klinisch chemisch laboratorium; 

Logopedie; 

Longziekten; 

Maag-darm-leverziekten (MDL); 

Medisch maatschappelijk werk; 

Medische fotografie; 

Medische microbiologie en infectieziekten; 

Medische psychologie; 

Neurochirurgie; 

Neurologie; 

Nucleaire geneeskunde; 

Oogkliniek; 

Orthopedie; 

Pathologie; 

Pijnkliniek; 

Plastische chirurgie; 

Psychiatrie; 

Radiologie; 

Revalidatiegeneeskunde; 

Spoedeisende hulp; 

Sportgeneeskunde; 

A 
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Urologie; 

Verloskunde; 

Geen; 

N.v.t. (onbekend met genoemde indicatorensets) 

 

A 
Resultaat: inzicht in medisch specialismen 

A 

Geen score 

 Mijn beleefde lasten van transparantie 

Om een oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van zorg is informatie nodig. En om informatie te verkrij-

gen moeten gegevens verzameld worden. Deze gegevens worden verkregen door te registreren. In dit on-

derdeel van de monitor (B) gaan we in op de beleefde lasten die samengaan met het registreren van 

kwaliteitsgegevens in het verslagjaar waarin deze worden vastgelegd. De vragen en stellingen die u krijgt 

voorgelegd hebben betrekking op de kwaliteitsgegevens die u aanlevert over de indicatoren die zijn opgeno-

men in het Register van het zorginstituut. 

4 
Het registreren van de benodigde kwaliteitsgegevens is eenvoudig (wei-

nig complex) (Stelling) 

B 

Score: 1-5 

5 
Het registreren van de benodigde kwaliteitsgegevens gaat snel (kost wei-

nig tijd) (Stelling) 

 

B 

Score: 1-5 

6 
Wat vindt u van de tijd die van u in een kalenderjaar wordt gevraagd voor 

het registreren van kwaliteitsgegevens? (Meerkeuzevraag) 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd uitstekend; 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd acceptabel; 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd nog net kunnen 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd eigenlijk te veel; 

- Ik vind de tijd die van mij wordt gevraagd veel te veel; 

- N.v.t. of geen mening. 

 

B 

Score: 1-5 

7 
Wat maakt het registreren van kwaliteitsgegevens (onnodig) tijdrovend? 

(Meerkeuzevraag; meerdere antwoorden mogelijk) 

- Het gaat om een grote hoeveelheid kwaliteitsgegevens in een kort tijdsbe-

stek; 

- Er vinden veel wijzigingen plaats (steeds veranderende sets en processen); 

- Het ligt (deels) aan trage systemen en/of beperkte voorzieningen; 

- Kwaliteitsgegevens worden dubbel geregistreerd; 

- De hoeveelheid kwaliteitsgegevens kan sterk fluctueren op basis van het 

aantal patiënten dat wordt behandeld; 

- Anders, namelijk 

- N.v.t. of geen mening. 

 

B 

8 
Voor het registreren van de benodigde kwaliteitsgegevens heb ik vol-

doende tijd (Stelling) 

B 
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 Score: 1-5 

8a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

B 

9 
Het registreren van kwaliteitsgegevens wordt in mijn instelling onder-

steund door goede ICT systemen (EPD, etc.) (Stelling) 

B 

Score: 1-5 

10 
Wat zijn in uw instelling de knelpunten op het gebied van ICT ondersteu-

ning? (Meerkeuzevraag; meerdere antwoorden mogelijk) 

- ICT (bijvoorbeeld het EPD) is onvoldoende op haar taak uitgerust / niet ge-

bruikersvriendelijk; 

- Er is geen koppeling tussen systemen om data automatisch aan te leveren / 

Kwaliteitsgegevens worden dubbel geregistreerd; 

- Er is te weinig ICT ondersteuning in middelen, mankracht en geld; 

- Anders, namelijk 

- N.v.t. of geen mening. 

 

B 

B 

 

B 

Score: 5-25 

 Mijn beleefde opbrengsten van transparantie 

De kwaliteitsgegevens die met indicatorensets worden verzameld kunnen voor meerdere doeleinden worden 

gebruikt (verbeterinformatie, keuzeinformatie, inkoopinformatie, e.d.). In dit onderdeel van de monitor (C) 

willen we graag van u weten hoe u tegen de baten van transparantie aankijkt. 

11 
Ik vind transparantie - het beschikbaar stellen van informatie over de 

kwaliteit van zorg - belangrijk (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

12 
Keuze-informatie is een verzameling van gegevens over zorgaanbieders rondom 

een specifieke aandoening, gepubliceerd in een website of online module. 

Ik ben van mening dat kwaliteitsindicatoren waardevol zijn voor cliën-

ten/patiënten als keuze-informatie (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

12a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

C 

13 
Ik heb de indruk dat cliënten/patiënten de informatie die wordt ontsloten 

met kwaliteitsindicatoren ook echt gebruiken als keuzeinformatie (Stel-

ling) 

C 

Score: 1-5 

14 
Ik ben van mening dat kwaliteitsindicatoren waardevol zijn voor zorgver-

zekeraars bij zorginkoop (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

14a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

C 
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15 
De kwaliteitsindicatoren worden door mijn instelling gebruikt voor kwa-

liteitsverbetering en benchmarking (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

15a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

C 

16 
De kwaliteitsindicatoren geven mij inzicht in mijn eigen functioneren 

(Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

17 
De kwaliteitsindicatoren worden (tijdig) teruggekoppeld (Stelling) 

 

C 

Score: 1-5 

C 

 

C 

Score: 7-35 

 Mijn oordeel over de regeldruk van transparantie 

Diverse onderzoeken laten zien dat de beleving van regeldruk een afweging is van gevraagde inspanning 

afgezet tegen gepercipieerd nut; proportionaliteit is het sleutelwoord. In dit onderdeel van de monitor (D) 

willen we u graag vragen om uw overkoepelend oordeel te geven over de regeldruk van transparantie: is de 

balans tussen de lasten en baten van transparantie proportioneel? 

18 
De kwaliteitsindicatoren treffen een goede balans tussen de tijd die het 

kost om de benodigde gegevens te registreren, verzamelen, bewerken, 

controleren en aan te leveren en wat het oplevert aan transparante ver-

beterinformatie, keuzeinformatie en inkoopinformatie (Stelling) 

 

D 

Score: 1-5 

18a 
(optioneel) Ruimte voor toelichting (Open invulveld) 

 

D 

D 

 

D 

Score: 1-5 

 Mijn nabeschouwing 

In dit laatste onderdeel van de monitor (G) willen we u vragen of u deze monitor zinvol vindt. Er is ook ge-

legenheid om onderwerpen te benoemen die u in deze monitor heeft gemist. 

19 
Ik vind het belangrijk dat de beleefde regeldruk van transparante kwali-

teitsinformatie gemonitord wordt (Stelling) 

 

G 

Score: 1-5 

20 
(optioneel) Ruimte voor overige onderwerpen (Open invulveld) 

 

G 

G 

 

G 

Score: 1-5 

 

Na afloop van de vragenlijst krijgen verpleegkundigen advies van V&VN mee. 

Advies V&VN 
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Wat kan je als verpleegkundige zelf doen om regeldruk te verminderen? 

1. Stel aan je leidinggevende kritische vragen bij elke registratie die je moet uitvoeren: 

- Welk doel dient deze registratie? Is deze registratie verplicht of optioneel? Hoeveel tijd kost 

het en wat levert het op? Komen de uitkomsten van de registratie ten goede aan de indivi-

duele patiënt/cliënt? Zo ja, wanneer kunnen we het resultaat van deze registratieronde ver-

wachten en kunnen we tijd vrij maken om met de resultaten een kwaliteitsproject te starten? 

- Wie kan de registratie uitvoeren? Komt het de werkzaamheden van de verpleegkundige ten 

goede of staat het in de weg? Kan een administratieve kracht worden ingezet? 

- Kan het registratieproces uitvoerbaar worden ingericht? 

2. Wees betrokken bij de discussie rond kwaliteitsverbetering. Neem bijvoorbeeld zitting in de Ver-

pleegkundige en Verzorgende Adviesraad. Daar kun je invloed uitoefenen op de inrichting van het 

registratieproces. 

3. Bemoei je actief met de inrichting van het ecd/epd7. Slimme koppelingen schelen een hoop werk. 

4. Ken de Richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende verslaglegging, die beschrijft waar jij verant-

woordelijk voor bent. Als je handelt naar de Richtlijn dan voldoe je aan de professionele norm ten 

aanzien van verslaglegging en dus registratie. 

5. Wees kritisch op alle andere registraties die van je gevraagd worden! 

 

Ga voor meer regeldruk advies naar de website van V&VN: www.venvn.nl/themas/registratielast. 

  

 

Afsluiting monitor vragenlijst 

De vragenlijst wordt als volgt afgesloten. 

Afronding 

Bedankt voor het invullen van de monitor. Uw antwoorden zijn in goede orde ontvangen. 

De door u verstrekte gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. 

De gegevens worden door het Bureauoverleg Transparantie medisch specialistische zorg 

gebruikt om de ontwikkeling van de beleefde lasten en opbrengsten van transparantie te 

monitoren en om knelpunten en oplossingsrichtingen te identificeren om de ervaren re-

geldruk van transparantie te verminderen en de ervaren opbrengsten te optimaliseren. 

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact opnemen met [onderzoekers]. 

Toevoegen contactgegevens. 

 

 

  

                                                   
7 Bij het ECD ligt de nadruk op het verzorgen van cliënten met relaties naar de Care gerelateerde 
zorgmarkt. Een zorgplan vormt vaak het hart van een Elektronisch Cliënten Dossier in zorginstellingen. 
Bij het EPD ligt de nadruk op het behandelen van patiënten met relaties naar de Cure gerelateerde 
zorgmarkt. Een behandelplan staat centraal bij een EPD in zorginstellingen. Voor de monitor ervaren 
regeldruk van transparantie msz is het EPD het meest relevant. 
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3.2 Het aantal kwaliteitsindicatoren 

Onderdeel van de monitorrapportage - maar géén onderdeel van de vragenlijst - is het 

objectieve aantal kwaliteitsindicatoren op de Transparantiekalender. Voor de verslagjaren 

2016, 2017 en 2018 zijn er door het Bestuurlijk Overleg Transparantie afspraken gemaakt 

over een maximumkader. Hieruit volgt dat er voor de Medisch Specialistische Zorg maxi-

maal 1.500 (sub)indicatoren op de Transparantiekalander staan. Ook is afgesproken dat 

een indicatorset gemiddeld maximaal 10 hoofdindicatoren mag bevatten.  

Hieronder staat kort beschreven welke uitgangspunten worden aangehouden bij het op-

tellen van de (sub)indicatoren en bij het berekenen van het gemiddelde aantal indicatoren 

per indicatorset. De telling van het aantal kwaliteitsindicatoren wordt gedaan door het 

Zorginstituut.  

In de telling van oktober 2017 over verslagjaar 2018 kwam het Zorginstituut uit op 1.318 

(sub-)indicatoren voor de Medisch Specialistische Zorg (waarvan 22 vrijwillige indicato-

ren). Het aantal verplichte (sub-)indicatoren op 1-1-2017 bedroeg 1.487 (waarvan 76 

vrijwillige indicatoren). Het aantal verplichte (sub)indicatoren op 1-1-2016 bedroeg 1.573 

(waarvan 0 vrijwillige indicatoren). 

Uitgangspunten telling kwaliteitsindicatoren 

Er zijn twee soorten indicatoren, namelijk hoofdindicatoren en subindicatoren.  

1. Een hoofdindicator is een (hoofd-)vraag waarmee een aspect van de kwaliteit van 

zorg wordt gemeten. 

2. Subindicatoren zijn eventuele deelvragen, bijvoorbeeld over verschillende patiënt-

groepen, behandelingen, typen behandelaren of faciliteiten waarover steeds dezelfde 

hoofdvraag wordt beantwoord. 

Voor de typering van indicatoren wordt gebruik gemaakt van de typering die in de indi-

catorgids staat. Omdat het in een indicatorgids niet altijd duidelijk is wat een hoofdindi-

cator is en wat een subindicator is, worden deze gidsen vertaald naar hoofd- en 

subindicatoren. De indeling naar type indicatoren is nuttig om inzicht te krijgen in het 

karakter van de indicatorsets. Het gaat om de typering structuur/proces/uitkomst. 

Gemiddelde aantal hoofdindicatoren per indicatorset 

Een indicatorset is een collectie indicatoren bijeengebracht in één indicatorgids, met één 

gezamenlijk thema. Dit is bijvoorbeeld een aandoening, behandeling of specialisme.  

Het gemiddelde aantal hoofdindicatoren wordt berekend door het totale aantal hoofdin-

dicatoren te delen door het totale aantal indicatorsets. Voor deze berekening worden alle 

hoofdindicatoren bij elkaar opgeteld, dus ook eventuele hoofdindicatoren waar geen data 

op wordt geleverd en dat slechts op subindicatorniveau gebeurt. 

Optellen indicatoren  

Bij het optellen van de indicatoren worden de volgende uitgangspunten aangehouden:  

� Alle hoofdindicatoren en subindicatoren waarop data wordt geleverd worden bij elkaar 

opgeteld. Het onderscheid tussen hoofd- en subindicatoren maakt daarom niet uit 

voor de kwantificering. Hoofdindicatoren waarop geen data wordt aangeleverd, omdat 

dat slechts op de subindicatoren wordt gedaan, worden niet meegeteld. 

� Indien er bij een vraag meerdere antwoordmogelijkheden zijn, wordt iedere ant-

woordmogelijkheid gezien als een vraag waar ja of nee op beantwoord moet worden. 

De antwoordmogelijkheden worden vertaald naar aparte (sub)indicatoren.  

� Vrijwillige indicatoren kunnen sinds verslagjaar 2017 door instellingen worden aange-

leverd. Deze staan niet op de Transparantiekalender maar moeten wel worden mee-

geteld. 
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