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Om inzicht te geven in de kwaliteit van 

een revalidatiecentrum, ontwikkelt de 

branchevereniging Revalidatie Nederland 

(RN) prestatie indicatoren. Deze indica-

toren moeten revalidatiecentra helpen 

om de kwaliteit van de geleverde zorg te 

toetsen en zichtbaar te maken. Het LSR 

neemt deel aan dit project om ervoor te 

zorgen dat de voor de revalidant rele-

vante kwaliteitsaspecten meegenomen 

worden in deze toetsing. 

Transparantie zorg

Transparantie heeft alles te maken met 

informatie geven over de geleverde 

zorg. In 2007 heeft de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg, in opdracht van 

het ministerie van VWS, het programma 

Zichtbare Zorg opgericht. Dit programma 

ondersteunt zorgsectoren om valide en 

betrouwbaar data en de daaruit volgende 

informatie te leveren. Transparantie biedt 

keuze-informatie voor revalidanten, maar 

de geleverde informatie wordt voor meer 

doeleinden gebruikt. De zorgverzekeraars 

gebruiken het als stuurinformatie: op basis 

van de uitkomsten bepalen ze waar ze hun 

zorg inkopen. De inspectie gebruikt de resultaten 

als toezichtinformatie. Revalidatiecentra zelf kun-

nen op basis van de uitkomsten de kwaliteit van 

hun geleverde zorg bewaken, verbeteren en spie-

gelen aan andere centra. Dit alles heeft als doel de 

kwaliteit van de revalidatiezorg te verhogen. 

Defi niëren goede zorg 

Om alle partijen te voorzien van relevante en 

betrouwbare informatie is het noodzakelijk vast te 

stellen welke kwaliteitsaspecten van belang zijn in 

de revalidatiezorg. Met andere woorden: wanneer 

spreken we van goede zorg? Goede zorg moet 

eerst gedefi nieerd worden om het meetbaar en 

openbaar te kunnen maken. In de projectgroep 

waar RN en het LSR aan deelnemen, is kwalitatief 

goede zorg in revalidatiecentra gedefi nieerd aan de 

hand van de volgende zes dimensies:  

Veiligheid: vermijden van schade bij interventies 

die bedoeld zijn om de gezondheid te bevorderen.

Effectiviteit: de mate waarin (vooraf) geformuleer-

de doelstellingen in de praktijk worden bereikt.

Patiëntgerichtheid: respecteren van voorkeuren, 

noden en waarden van individuele revalidanten en 

daar naar handelen.

Toegankelijkheid: op het juiste tijdstip aanbieden 

van (preventieve) zorg en voorkomen van onno-

dige wachttijden. Voorts wordt toegang tot (zorg)

voorzieningen en interventies niet belemmerd door 

persoonlijke kenmerken zoals geslacht of etniciteit

Doelmatigheid: zorg die effi ciënt georganiseerd is 

en verspilling vermijdt.

Regie over de zorg: zorg die zich kenmerkt door 

een patiëntgericht besluitvormingsproces dat opti-

maal tegemoet komt aan de zorgbehoefte van de 

cliënt en diens systeem. 

Kwaliteitsindicatoren       

Bovenstaande dimensies zouden dus aanwezig 

moeten zijn in de werkwijze van een revalidatiecen-

trum. Dit zijn echter vrij abstracte beschrijvingen. 

Revalidanten meer inzicht geven in de kwaliteit van hun zorg. Dat willen revalida-

tiecentra, om zo revalidanten de mogelijkheid te geven een bewustere keuze te 

maken voor de behandeling(en) van een specifi ek centrum. Maar hoe ziet goede 

kwaliteit eruit?
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Hoe weet je nu of de zorg daadwerkelijk patiënt-

gericht of toegankelijk is? Hiervoor moeten we de 

dimensies meetbaar maken zodat revalidatiecentra 

kunnen bekijken hoe ze hierop scoren. 

De kwaliteit van zorg van een revalidatiecentrum 

kan gemeten worden aan de hand van drie soorten 

indicatoren die de projectgroep nog dit jaar zal 

ontwikkelen:

Een structuurindicator meet elementen van de 

voorzieningsstructuur die de zorg mogelijk maakt. 

Denk hierbij aan het aantal behandelaars ten 

opzichte van het aantal revalidanten. Of de grootte 

van de wachtkamer ten opzichte van het aantal 

revalidanten. 

Een uitkomstindicator richt zich op het effect 

van de geleverde zorg. Er worden twee soorten 

uitkomstindicatoren gebruikt: de tevredenheid van 

revalidanten en ongewenste gebeurtenissen. Een 

patiënttevredenheidsonderzoek wordt vaak als 

indicator gebruikt om de tevredenheid van reva-

lidanten te meten. Gevraagd wordt bijvoorbeeld 

of revalidanten zich juist bejegend voelen. Bij het 

meten van ongewenste gebeurtenissen kunt u 

bijvoorbeeld denken aan het vaststellen van het 

aantal decubitusincidenten.

Een procesindicator volgt een aantal gebeurtenis-

sen, zoals de behandeling van een revalidant. Een 

voorbeeld hiervan is het bijhouden van de behan-

delplannen. 

Dichtstbijzijnde revalidatiecentrum

Revalidatiecentra kunnen met de opgestelde 

kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van hun geleverde 

zorg toetsen. Of revalidanten de informatie gaan 

gebruiken om een keuze te maken voor een re-

validatiecentrum is nog maar zeer de vraag. Want 

in hoeverre zijn revalidanten echt in staat om te 

kiezen? Als je genoodzaakt bent om te revalideren 

ben je vaak fysiek en psychisch niet in staat om 

deze keuzes te maken. Uit onderzoek van het LSR 

blijkt dat revalidanten vaak kiezen voor het dichtst-

bijzijnde revalidatiecentrum. Dit heeft er vooral 

mee te maken dat revalidanten zo min mogelijk 

reistijd willen voor hun behandeling. Bij een interne 

opname is het daarnaast voor familie en vrienden 

wenselijk dat hun naaste op een zo’n kort moge-

lijke afstand verblijft. Bovendien gaan de meeste 

revalidanten ervan uit dat de zorg in alle revalida-

tiecentra in Nederland van goede kwaliteit is. 

Hiermee lijkt de ontwikkeling van kwaliteitsindica-

toren minder van belang te zijn voor de patiënt, 

maar dat is zeker niet het geval. Transparantie leidt 

niet automatisch tot kritische consumenten, maar 

stimuleert revalidatiecentra wel de kwaliteit van de 

zorg te bewaken en te bevorderen. En goede zorg 

is uiteindelijk waar revalidanten het meeste belang 

bij hebben. 

Goede zorg moet eerst gedefi nieerd worden 

om het meetbaar en openbaar te kunnen maken

Projectgroep Zichtbare Zorg Revalidatie 

Aan de projectgroep van ‘Zichtbare Zorg Revalidatie’ 

nemen naast het LSR en Revalidatie Nederland nog de 

volgende partijen deel: Zichtbare Zorg, Zorgverzeke-

raars Nederland, ministerie van VWS, VRA en het RIVM. 

Daarnaast ondersteunen diverse patiëntenverenigingen 

het project. Het doel van het project is het opstellen van 

een visiedocument voor de revalidatiesector. Op basis 

hiervan worden kwaliteitsindicatoren geformuleerd met 

bijbehorende meetinstrumenten. Dit alles moet uiteindelijk 

leiden tot bruikbare consumenten-, zorginkoop- beleids- en 

toezichtinformatie.


