
Openheid over de geleverde zorgkwaliteit moet instellingen stimuleren om hun 

kwaliteit te waarborgen en te blijven verbeteren. Niemand wil immers negatieve 

resultaten openbaar maken met als gevolg dat patiënten kiezen voor de concur-

rent. Maar hoe zichtbaar en meetbaar is de kwaliteit van de zorg nu werkelijk? En 

zit de patiënt wel te wachten op deze informatie?

 Kwaliteit in beeld  
 Hoe meetbaar is de zorg? 
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Diverse instanties, media, maar ook zorginstellin-

gen zelf, verzamelen en publiceren gegevens over 

de geleverde zorgkwaliteit in Nederland. Transpa-

rantie over de zorg, dat is wat de overheid ver-

wacht. De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht 

zorginstellingen hun eigen kwaliteit te bewaken, te 

beheersen en te verbeteren. De kern van de Kwali-

teitswet is dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk 

zijn voor het verlenen van goede en verantwoorde 

zorg. In de diverse zorgsectoren zijn indicatoren 

ontwikkeld om inzicht te krijgen in de geleverde 

kwaliteit. De Inspectie voor de Gezondheidszorg 

houdt op basis van deze informatie toezicht op de 

geleverde zorgkwaliteit. Iets wat een moeilijke taak 

lijkt, gezien de dynamiek van de zorg. De uitkom-

sten van de indicatoren worden tevens gebruikt als 

inkoopinformatie voor zorgverzekeraars en keuze-

informatie voor de patiënt. Indicatoren dienen zo 

een groot aantal doelen; misschien wel te veel 

doelen. In 2013 is het Kwaliteitsinstituut opgericht 

waar alle ontwikkelde indicatoren zullen worden 

gebundeld en geregistreerd om zo het geheel over-

zichtelijk en werkbaar te maken. 

Indicatoren

Kwaliteit van de zorg wordt veelal gemeten op het 

gebied van effectiviteit, veiligheid, toegankelijk-

heid, tijdigheid en patiëntgerichtheid. Om inzicht 

te krijgen in deze dimensies is gekeken naar de 

meetbare aspecten (indicatoren). De indicatoren 

kunnen over processen, structuren en uitkomsten 

van de zorg gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van 

tijdigheid kunnen de wachttijden een indicator zijn. 

En om inzicht te krijgen in veiligheid het aantal 

decubitusincidenten. Bij effectiviteit bijvoorbeeld 

het aantal behandeluren dat nodig is voordat een 

patiënt met ontslag gaat. De indicatoren geven 

inzicht in de zogenaamde ‘harde kwaliteit’: de ob-

jectief meetbare aspecten. Het beeld van de zachte 

waarden van de zorg, zoals comfort- en belevings-

aspecten, zijn lastiger te meten met een indicator. 

Vertrouwen is vaak een belangrijk aspect. Een 

veel genoemde uitspraak van patiënten is dat ze 

‘er vertrouwen in hebben’. Dit is bepalend voor een 

gevoel van tevredenheid dat een patiënt heeft. Iets 

wat moeilijk te vangen is in een indicator. 
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Dilemma’s

Maar zelfs het in beeld krijgen van de ‘harde’ kwali-

teit kent dilemma’s. Zorgkwaliteit is een heterogeen 

product wat het moeilijk meetbaar maakt. Bij een 

behandeling zijn vaak diverse zorgaanbieders 

betrokken en deze samenwerking kan bepalend 

zijn voor het effect van de behandeling. Dus alle 

zorgaanbieders zouden ieder voor zich goed kun-

nen scoren op de indicatoren, maar niet in combi-

natie met elkaar. 

En er zijn meer praktische problemen. Dit voorjaar 

concludeerde de Algemene Rekenkamer dat de 

kwaliteit van de meeste indicatoren matig of onbe-

kend is. De afgelopen vijf jaar heeft de minister van 

Volksgezondheid 31 miljoen euro uitgetrokken om 

indicatoren te ontwikkelen. Essentieel om vergelij-

king van de geleverde zorgkwaliteit in Nederland 

mogelijk te maken. Maar de bruikbaarheid valt 

volgens de Rekenkamer tegen. De meeste indica-

toren scoren op punten van vergelijkbaarheid en 

statistische betrouwbaarheid matig tot slecht. 

Casemix

Dan is er nog de zogeheten ‘casemix’, die niet 

eenvoudig voor alle zorginstellingen gelijk te maken 

is. De ‘casemix’ is de samenstelling van de patiën-

tengroep. Het Centraal Plan Bureau constateerde in 

2008 al praktische problemen die het vergelijken van 

kwaliteit lastig of onmogelijk maken. Als in het ene 

ziekenhuis bijvoorbeeld meer ernstig zieke mensen 

zijn behandeld dan in een ander ziekenhuis, dan 

kan dit een vertekend beeld geven. Wat een verschil 

in kwaliteit lijkt, is in werkelijkheid een verschil in 

patiëntenpopulatie. Het blijkt erg lastig en soms 

onmogelijk om de ‘casemix’ hierop te corrigeren, 

omdat het moeilijk is de relevante karakteristieken 

hiervoor te bepalen. Ook werken zorginstellingen 

met een eigen informatiesysteem. Hierdoor zijn be-

paalde gegevens niet altijd gemakkelijk in te voeren 

en op te vragen. Dit kan een grote administratieve 

druk opleveren bij artsen en behandelaars, wat het 

risico met zich meebrengt dat bepaalde resultaten 

niet (nauwkeurig) worden geregistreerd. 

Patiënteninformatie

In het Nederlandse zorgstelstel worden patiënten 

gezien als kritische consumenten die met hun 

inkoopgedrag zorginstellingen kunnen stimuleren 

om hun kwaliteit te blijven verbeteren. Of dit een 

terecht uitgangspunt is twijfelachtig. Patiënten 

worden op allerlei manieren geïnformeerd over de 

kwaliteit van de zorg. Op internet en in de media 

worden zorginstellingen met elkaar vergeleken via 

eenvoudige ranglijstjes. Maar is de patiënt hiermee 

geholpen? Als je ziek bent, ben je vaak lichamelijk 

en psychisch niet in staat om überhaupt keuzes te 

maken. Veel mensen vertrouwen dan op het advies 

van hun arts. Verder kan de publicatie van kwali-

teitsinformatie artsen en ziekenhuizen een prikkel 

geven om bepaalde patiënten maar te mijden. 

Ziekenhuizen zouden immers omwille van de cijfers 

relatief zieke patiënten kunnen doorverwijzen naar 

een ander ziekenhuis, om in plaats daarvan relatief 

gezonde patiënten te behandelen. 

Kwaliteitstransparantie

Het blijft een uitdaging om een compleet beeld te 

krijgen van een dynamisch begrip als zorgkwaliteit. 

Indicatoren geven signalen, de zachte waarden 

van de zorg blijven echter onderbelicht. Maar hoe 

volledig het beeld ook zal zijn, het zal niet leiden 

tot kritische zorgconsumenten. Als je ziek bent wil 

je zorg krijgen. Op zo’n moment heb je geen tijd 

en energie om te twijfelen aan de kwaliteit van een 

behandeling of instelling. Niet de patiënt, maar de 

overheid zal een stimulerende factor moeten zijn 

in het waarborgen van de zorgkwaliteit. Iedereen 

heeft tenslotte recht op de beste zorg. 


