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Inleiding 
In de door commercie en rechtbank gedomineerde medische

praktijk in de Verenigde Staten zijn indicatoren – schattingen van

prestaties in de zorg – gemeengoed en in het nationale zorgssys-

teem van Engeland verkrijgen ze een steeds belangrijker plaats.1

Ook in Nederland lijkt dit laatste het geval: wetenschappers, ver-

zekeraars en managers propageren ze als een nuttige of noodza-

kelijke aanvulling op het kwaliteitsbeleid van professionals.2,3

Maar waartoe dienen indicatoren? Is het nut wel aangetoond en

welke zijn in de praktijk geschikt?

Wat zijn indicatoren en waarvoor kunnen ze worden gebruikt?
In de gezondheidszorg geven indicatoren een aanwijzing over de

kwaliteit van het gebodene. Indicatoren worden voor verschillen-

de doelen aanbevolen, globaal te rangschikken in interne doelen

(beheersing van de zorg en de zorgorganisatie) en externe doelen

(verantwoording naar derden). Vanuit de optiek van professionals

– zoals huisartsen – zijn indicatoren vooral van belang voor de

interne doelen: systematische kwaliteitsbevordering, beheersing

van de eigen organisatie en veiligheid/risicobeheersing.

In de kwaliteitscirkel zoals die in het kwaliteitsbeleid van NHG en

LHV is beschreven, kunnen indicatoren gebruikt worden voor het

bepalen van prioriteiten, voor het meten van de stand van zaken

voorafgaand aan een verbeteringstraject en voor het evalueren

van resultaten van verbeteringstrajecten. Zulke indicatoren wor-

den grotendeels per verbetercyclus vastgesteld. Een continue

registratie met behulp van indicatoren is nuttig om de toestand

van de zorg en van de zorginstelling vast te leggen voor systema-

tische kwaliteitsverbetering, de aansturing van een voortdurende

verbetering van de zorg.

Voor het beheersen en besturen van bedrijven zijn modellen ont-

worpen die gebruikmaken van indicatoren.4 Zulke modellen zijn

bedoeld om het concurrentievermogen te vergroten en zijn dus

gericht op de klant en de slagvaardigheid van het bedrijf. Afgeleid

van deze modellen worden ook voor het beheersen en aansturen

van de interne organisatie van zorginstellingen indicatoren

gebruikt.

Calamiteiten spreken meer tot de verbeelding van het brede

publiek dan systematische kwaliteitsbevordering. Door fouten en

onveilige situaties in kaart te brengen en te analyseren kan de vei-

ligheid worden verhoogd en kunnen risico’s worden beheerst.5

Het nut van indicatoren 
Het gebruik van indicatoren in de zorg mag volgens sommigen

veelbelovend zijn,2,6 het is niet aangetoond dat dit in de huisart-

senpraktijk leidt tot een hogere kwaliteit, een sterkere organisatie

of een grotere veiligheid dan gebruikelijke benaderingen van kwa-

liteit. Wel is aangetoond dat feedback op het eigen handelen op

specifieke terreinen kan leiden tot verbetering van zorg, bijvoor-

beeld op het terrein van diagnostisch onderzoek, prescriptie,

aspecten van zorg voor chronisch zieken en preventie, en het

omgaan met vervolgconsulten.7,8 Wanneer men een breed gebied

van zorg in de analyse betrekt, zijn veranderingen in het geheel

genomen waarschijnlijk klein. Betrokkenen ervaren de introductie

van een kwaliteitssysteem als een verbetering en menen dat er

meer zekerheid over de kwaliteit ontstaat. Het is echter onzeker of

de kwaliteit daadwerkelijk verbetert.9

Of het gebruik van indicatoren voor beheersing van de interne

organisatie effectief is, is niet bewezen. Vooral de bruikbaarheid

in de huisartsenpraktijk van modellen die in het bedrijfsleven zijn

ontwikkeld, blijft onduidelijk. Wanneer praktijken onderdeel gaan
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uitmaken van een groter geheel (dienstenstructuur, ketenzorg,

gezondheidscentra) wordt de toepasbaarheid van organisatiemo-

dellen vanzelfsprekender. Deze modellen zijn gebaseerd op

bedrijfskundig onderzoek en hebben hun waarde aangetoond via

de levensvatbaarheid, beurswaarde en faam van bedrijven die ze

gebruiken.

In de medische sector is het gebruikelijk om fouten en incidenten

vast te leggen. Medische professionals erkennen het belang van

incidenten als basis voor het analyseren en verbeteren van

bestaande werkwijzen. De relatie tussen incidenten en veronder-

stelde achterliggende oorzaken is echter zwak. De betrouwbaar-

heid van registraties van incidenten is weinig onderzocht, maar

deze lijkt niet hoog en het is niet bekend of incidentanalyses en

het monitoren van mogelijke oorzaken van fouten daadwerkelijk

leiden tot lagere risico’s.10 Een actief risicomanagement betekent

juridisch en moreel wel dat er alles aan gedaan is om calamitei-

ten te voorkomen.

Of iets nuttig is, wordt uiteindelijk bepaald door wat men ermee

doet: willen indicatoren nuttig kunnen zijn, dan moet de verwor-

ven informatie passen binnen een sturingssysteem. Dit is in de

huisartsenpraktijk in beperkte mate het geval. Het systeem voor

deskundigheidsbevordering is er niet op gericht; er is geen func-

tionaris met de specifieke taak zo’n sturing uit te voeren en apar-

te middelen zijn er evenmin voor. Soms blijkt het mogelijk om via

taakdifferentiatie tussen collega huisartsen en/of praktijkassis-

tentes coordinatie tot stand te brengen en expertise te bundelen.

FTO, deelname aan kwaliteitsprojecten en/of peilstations en het

(kwaliteits)jaarverslag bieden wel aanknopingspunten, evenals

(de eis tot het formuleren van indicatoren voor) praktijkonder-

steuning. Bij de laatstgenoemde twee activiteiten kunnen interne

en externe doelen botsen.

Nadelen
Indicatoren hebben niet alleen potentiële voordelen, maar ook

nadelen:11 een fragmentarische (in plaats van holistische) bena-

dering, eenzijdige aandacht voor de best meetbare elementen,

verkeerde conclusies door slechte registratiekwaliteit, onbe-

trouwbaarheid of niet-beïnvloedbare variatie. Registreren kost

tijd, die misschien beter aan iets anders besteed had kunnen wor-

den. Ten slotte kunnen indicatoren leiden tot een cultuur waarin

schuldigen gezocht worden, tot aantasting van het vertrouwen

van het publiek (door de grotere transparantie) en zijn ze onder-

hevig aan manipulatie en fraude. De meeste van deze nadelen zijn

te ondervangen door ze spaarzaam, correct en deskundig te

gebruiken. Goede voorlichting en informatie over doel en gebruik

van indicatoren is belangrijk, bijvoorbeeld door uit te leggen dat

indicatoren geen volledige vervanging zijn van bestaande bena-

deringen van kwaliteit.

Welke indicatoren zijn geschikt? 
Bij het selecteren van indicatoren voor de eigen praktijk zijn enkele

afwegingen van belang. Wat zijn de meest relevante aandachtsge-

bieden? Hoe betrouwbaar zijn de indicatoren? Hoe haalbaar is het

meten ervan? Hoe zijn indicatoren te interpreteren? Is de zorg die

door een indicator weerspiegeld wordt, te verbeteren? In de kaders

geef ik voorbeelden van mogelijke indicatoren voor het meten van

zorg bij diabetes en astma en voor de interne organisatie.
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De kern
� Indicatoren worden aanbevolen voor de verbetering van kwali-

teit, veiligheid en interne organisatie van zorginstellingen. Of

ze effectief zijn, staat niet vast.

� Het verschil tussen interne en externe doelen van indicatoren

is belangrijk. 

� Indicatoren voor het zorgproces zijn zinvoller voor kwaliteits-

verbetering op praktijkniveau dan die voor de uitkomsten van

zorg.

� Indicatoren zijn pas nuttig als ze onderdeel zijn van een stu-

ringsproces; in de huisartsenpraktijk is dat maar zelden het

geval.

� Indicatoren kunnen helpen om de zorgkwaliteit, interne organi-

satie, leer- en verbetertrajecten, waardering door derden en

financiën van huisartsenpraktijken in onderling perspectief te

zien.

Basislijst indicatoren voor diabetes (voorbeeld)
Het tijdvak is een jaar, tenzij anders vermeld.

Afbakening van de patiëntengroep

– aantal personen met diagnose diabetes (prevalentie) abso-

luut en per 1000 patiënten

– aantal personen gecontroleerd door internist voor DM1 en

DM2

Zorgproces

– aantal personen (met diabetes) die laatste zes maanden voor

controle op het spreekuur kwamen

– aantal personen met een meetwaarde voor het HbA1c, totaal

cholesterol en/of creatinine

– aantal personen gezien door de oogarts in de afgelopen twee

jaar

– aantal personen van wie bekend is of ze roken 

– aantal personen met een geregistreerde bloeddruk

– aantal personen gevaccineerd tegen influenza

Uitkomsten

– (aantal) personen met een verhoogde HbA1c-waarde

– (aantal) personen met diabetes met een RR>150/85

– (aantal) personen van wie bekend is dat ze roken

– (aantal) personen bekend met een QI>27

– (aantal) personen bekend met proteïnurie

– (aantal) personen bekend met verhoogde ratio totaal choles-

terol/HDL-cholesterol

– (aantal) episoden met hypoglykemie en met ketoacidose
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Toelichting
Een systematische begeleiding van personen met diabetes is gere-

lateerd aan betere uitkomsten en vergt een overzicht van alle

patiënten bij wie deze diagnose gesteld is en van degenen die bij

de specialist in behandeling zijn. De procesindicatoren hebben op

deze groep betrekking. Regulering van bloedsuikerwaarden en

andere cardiovasculaire risicofactoren is zinvol, naast het beheer-

sen van complicaties aan voeten, ogen en nieren.

Laboratoriumwaarden functioneren als indirecte maat voor het uit-

voeren van een uitgebreidere (jaar)controle, waarin (voorlichting

over) het ziektebeeld en voetonderzoek aan bod komen. De uit-

komstmaten zijn gezien de steekproefgrootte onbetrouwbaar; de

indicator is hier of er bij de categorieën ‘probleempatiënten’ actie is

ondernomen; aldus wordt het in feite een procesmaat. De episoden

met hypoglykemie en ketoacidose dienen voor een incidentanalyse.

Basislijst indicatoren voor astma bij volwassenen (voorbeeld)
Het tijdvak is een jaar, tenzij anders vermeld.

Afbakening van de patiëntengroep

– aantal personen >18 jaar met diagnose astma (prevalentie),

absoluut en per 1000 patiënten

Zorgproces

– aantal personen van wie bekend is of ze roken 

– aantal personen gevaccineerd tegen influenza

– aantal personen bij wie ooit piekstroom (personal best) en/of

FEV1 is vastgelegd

– aantal personen bij wie ooit allergisch onderzoek is vastge-

legd: multi-RAST of huidtests

– aantal personen bij wie (is vastgelegd dat) er ooit sanerings-

adviezen zijn gegeven

– aantal personen met medicatie, bij wie (is vastgelegd dat) de

inhalatietechniek de afgelopen 5 jaar is doorgenomen

– aantal personen >40 jaar met ernstige, meer continue klach-

ten bij wie ooit longfunctieonderzoek is vastgelegd

– aantal personen met hoge dosering inhalatiecorticosteroïden

(ics) of matige dosis ics plus bronchusverwijders, bij wie ooit

longfunctieonderzoek is vastgelegd

– aantal personen met een onderhoudsbehandeling bronchus-

verwijders en zonder onderhoudsbehandeling met ics

– aantal personen met onderhoudsbehandeling met ics, die

voor controle kwamen

– aantal episoden acute ernstige dyspnoe waarbij pols- en

ademhalingsfrequentie zijn vastgelegd

– aantal episoden acute ernstige dyspnoe waarbij bronchusver-

wijders zijn toegediend en orale corticosteroïden voorge-

schreven 

– personen met hoge dosis ics en bronchusverwijders, of met

onderhoudsbehandeling orale steroïden, bij wie er wel/geen

controle door of overleg met een longarts plaatsvond

Uitkomsten

– (aantal) personen van wie bekend is dat ze roken

– (aantal) episodes met acute ernstige dyspnoe

– (aantal) acute ziekenhuisopnames 

Toelichting
Het afbakenen van de groep patiënten is nodig om de andere indi-

catoren te interpreteren. Roken hangt samen met een versnelde

afname van de longfunctie en een verkorte levensduur; influenza

geeft bij astma relatief vaak complicaties. Het nagaan van de aan-

wezigheid van allergische factoren is nuttig in verband met sane-

ringsmaatregelen. Een genoteerde piekstroomwaarde (personal best)

helpt bij het inschatten van de ernst van exacerbaties.

Inhalatietechniek is meestal onvoldoende en zou van tijd tot tijd

moeten worden doorgenomen. Bij ernstige klachten en/of uitge-

breide medicatie  vooral bij personen >40 jaar is longfunctieonder-

zoek gewenst voor het onderscheid met COPD. Bronchusverwijders

zijn geschikt voor intermitterend gebruik; anders geeft men (ook)

inhalatiesteroïden. Acute ernstige dyspnoe moet geobjectiveerd

worden en kan dan vaak in de eerste lijn worden behandeld. Bij de

uitkomstmaat ‘roken’ is de indicator of op zijn minst de motivatie

om te stoppen gepeild; de overige uitkomstmaten zijn bruikbaar

voor incidentanalyse.

Basislijst indicatoren interne organisatie (voorbeeld)

Afbakening van de praktijkorganisatie

– in de praktijk werkzame personen en functie; formatie per

functiegroep per 1000 patiënten

– werkverzuim door ziekte in percentage van de werktijd

– praktijkgebouw: aantal vertrekken, functie ervan, oppervlakte

Proces ter verzorging van de organisatie

– taakafbakening en protocollen met betrekking tot medisch-

inhoudelijke en organisatorische taken, waaronder: cervixuit-

strijken, bloeddrukmetingen, controlebezoeken voor diabetes,

voorlichting en advies (ook over het stoppen met roken),

thuisbezoeken, risicoprofiel, enkels tapen, administratieve

taken, voorraadbeheer, huisvesting, schoonmaak, financiële

administratie, onderhoud computersysteem, werkoverleggen,

personeelsbeleid, waarneming, PR

– percentage patiëntgebonden tijd van de artsen en assistentes

– assistente-overleg: frequentie, aanwezigheid agenda en ver-

slag, besproken onderwerpen, afspraken

– praktijkoverleg: idem

– hagro-overleg en overleg met zorgpartners: idem

– aanwezigheid sociale kaart gezondheidszorg/zorgpartners

– onderhoud van de praktijkuitrusting, ijking van meetappara-

tuur, recente aanvullingen

– functies van het HIS: communicatie met laboratoria, apothe-

ken en/of dienstenstructuren
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RELEVANTIE

Voor het selecteren van relevante aandachtsgebieden is er een

idee nodig van de begrippen ‘zorg’ en ‘kwaliteit’. Zorg kan worden

opgesplitst in input (patiëntkenmerken), structuur (gebouwen,

personen, apparatuur en kennis), proces (de behandeling) en uit-

komst (effecten en resultaten). NHG-Standaarden onderscheiden

aan het zorgproces onder meer: opsporing, anamnese, lichamelijk

onderzoek, aanvullend onderzoek, evaluatie, medicamenteuze

behandeling, niet-medicamenteuze behandeling (waaronder

voorlichting en adviezen), controles en verwijzing. Kwaliteit heeft

volgens een gangbare definitie te maken met perspectieven en

verwachtingen van betrokken. Zij kan opgedeeld worden in deel-

aspecten en soms uitgedrukt in maat en getal. Het resultaat van

zorg wordt bepaald door de medisch-technische kwaliteit (effecti-

viteit), de kwaliteit van de communicatie (patiëntgerichtheid) en

de kwaliteit van de organisatie (doelmatigheid). De ICPC, die

deels is gebaseerd op de epidemiologie van gepresenteerde

klachten en aandoeningen, geeft ook een invalshoek voor het

ordenen van indicatoren voor het zorgproces.

Wanneer we aspecten van zorg en kwaliteit combineren met de

beschreven doelen van indicatoren (systematische kwaliteitsbe-

vordering, beheersing van de eigen organisatie en veiligheid/risi-

cobeheersing), levert dat terreinen op waarop indicatoren van

toepassing zijn. Deze zijn grofweg in te delen in: het primaire

zorgproces, de interne bedrijfsvoering, de financiën, de waarde-

ring door klanten en leren en verbeteren.4

Met primair proces doel ik op dat wat er gebeurt tijdens spreekuren

en visites, telefonische contacten van patiënten met de praktijkas-

sistentes en overleg met anderen over individuele zorg. Interne

bedrijfsvoering vertegenwoordigt de processen die de eigen praktijk

goed laten verlopen, zoals het personeel, overlegstructuren, auto-

matisering en infrastructuur. Financiën behelst baten, lasten, inves-

teringen en bezittingen. Waardering door ‘klanten’ omvat meningen

van patiënten en van andere afnemers van zorg en diensten van de

praktijk, onder wie hagro-leden, specialisten met wie wordt

samengewerkt, thuiszorg en bedrijfsartsen. Leren en verbeteren verte-

genwoordigt de toekomstgerichtheid binnen de zorginstelling,

vergelijkbaar met onderzoek en ontwikkeling binnen een bedrijf.

Hieronder vallen de ontwikkeling van het personeel (scholingsbe-

leid) en activiteiten ten behoeve van een krachtiger organisatie.

Binnen deze vijf terreinen kunnen indicatoren onderscheiden

worden die nuttig zijn voor een continue registratie. De vraag

hierbij is: hoe kan ik een globaal beeld krijgen van dit gebied om

zo ontwikkelingen te kunnen signaleren en prioriteiten voor ver-

betering te stellen? Het meeste zal, omdat het niet meetbaar is of

een meting niet haalbaar is, noodgedwongen ongemeten blijven;

bovendien zijn keuzes tot op zekere hoogte arbitrair. De zorgkwa-

liteit op het terrein van de opsporing van patiënten met risicofac-

toren voor hart- en vaatziekten zegt weinig over het gebruik van

aanvullende diagnostiek bij maagklachten.12 Een pragmatisch

standpunt is om in het zorgproces primair de aandacht te richten

op de meer uitgebreide zorgactiviteiten, waarbij rekening gehou-

den wordt met ernst en frequentie van aandoeningen. Ook de

maatschappelijke kosten van ziekte zoals arbeidsongeschiktheid

en gebruik van zorgvoorzieningen kunnen een argument zijn voor

de keuze van bepaalde aandachtsgebieden; dit heeft namelijk te

maken met de maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid

van de huisarts en met zijn rol als coördinator van zorg. Een keuze

is dan bijvoorbeeld het monitoren van de zorg voor hart- en vaat-

ziekten, diabetes, astma en COPD, rugklachten, maagklachten,

depressie en/of preventie van influenza en baarmoederhalskan-

ker. Gebruik van zorgvoorzieningen is te belichten door verwijzin-

gen in beeld te brengen binnen de eerste en van de eerste naar de

tweede lijn, en door prescriptieoverzichten en de mate van

gebruik van aanvullende diagnostiek te beoordelen.

Bij het verder concretiseren van de indicatoren is het van belang of

een aspect van zorg inhoudelijk door de indicator wordt weerspie-

geld. Kwaliteit van zorg voor personen met diabetes mellitus wordt

bijvoorbeeld niet weerspiegeld in de hoeveelheid patiëntenfolders

die uitgedeeld worden (hoe makkelijk meetbaar dit ook is), maar

eerder in de trouw waarmee patiënten voor controle komen, hun

kennis van eventuele complicaties en de aanpak van overige risi-

cofactoren voor hart- en vaatziekten bij hen. Om redenen van

validiteit lijkt het logisch om zo veel mogelijk uitkomstindicatoren

te kiezen, zoals dood, ziekte en gebrek, maar deze zijn als maat voor

de geleverde zorg (veel) minder betrouwbaar dan procesindicato-

ren. Procesindicatoren zijn ook geschikter omdat ze het niveau

weerspiegelen waarop eventuele verbeteringen aangrijpen.
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– dossiervorming: percentage E-regels gecodeerd binnen ICPC

– volledigheid van de voorgeschreven medicatie en/of de medi-

sche voorgeschiedenis binnen het EMD

– aanwezigheid van een informatiepakket voor waarnemend art-

sen en assistentes

Uitkomsten

– aantal consulten, telefonisch consulten en visites en gemid-

delde duur ervan 

– aantal spoedconsulten en -visites

– openingsuren van de receptie en de telefoonlijnen 

– serviceaanbod: diagnostische en therapeutische verrichtingen

in de eigen praktijk, categorale spreekuren, reizigersadvise-

ring, voorlichtingsactiviteiten, e-mail en internetdiensten

Toelichting
De veronderstelling is dat men gegeven de aanwezige personen

en het praktijkgebouw onderlinge afstemming nodig heeft en

ondersteuning in termen van materialen, informatie (verslagleg-

ging) en automatisering om omschreven taken te verrichten. De

patiëntgebonden arbeidstijd is voor huisartsen gemiddeld 75%,

mede afhankelijk van de taken en de mate van ondersteunend

personeel. De uitkomsten betreffen de omvang en aard van

belangrijke arbeidsprocessen in de praktijk.
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BETROUWBAARHEID

De betrouwbaarheid van een indicator heeft primair te maken met

de kwaliteit van de registratie. Wie begint met kwaliteitszorg krijgt

soms de indruk dat de kwaliteit van de zorg afneemt, terwijl er in

feite een betere registratie van kwaliteitsproblemen plaatsvindt;

deze betere registratiekwaliteit is als een van de voordelen van

het werken met indicatoren te beschouwen.

Ook de steekproefgrootte is voor de betrouwbaarheid van belang:

toevallige variaties beïnvloeden een grotere steekproef minder.

Voor interne doelen is dit niet zo belangrijk: men hoeft op prak-

tijkniveau geen wetenschappelijke zekerheid na te streven en her-

haalde peilingen kunnen trends zichtbaar maken en de betrouw-

baarheid van conclusies verbeteren. Soms omvat een steekproef

alle patiënten of gebeurtenissen binnen een bepaalde categorie

in een tijdvak. Als dit er weinig zijn, zijn harde conclusies niet

mogelijk. Uitkomstmaten staan bloot aan een ander betrouw-

baarheidsprobleem: de zwakke relatie met het zorgproces. Dit

maakt ze van beperkte waarde voor het aantonen van kwaliteits-

verschillen tussen praktijken.13,14 Bij het vergelijken van verschil-

lende praktijken is verder de variatie in patiëntensamenstelling

een verstorende factor. Vooral voor externe doelen is dat een

groot probleem. Steekproeven zijn onmisbaar bij arbeidsintensie-

ve registraties van frequente gebeurtenissen. Het tijdvak van de

steekproef is dan relevant omdat hierdoor systematische versto-

ringen kunnen optreden: op maandag ziet men bijvoorbeeld een

ander klachtenprofiel op het spreekuur dan midden in de week en

vlak voor de zomervakantie is het aantal voorschriften en het

assortiment van de middelen anders dan in de herfst.

Betrouwbaarheid heeft ook te maken met de manipuleerbaarheid

van gegevens. Diagnosen zijn bijvoorbeeld rekbaar en wanneer

men als indicator een behandeling relateert aan een diagnose,

dan kan dat tot onjuiste conclusies leiden; wanneer zijn immers

refluxklachten ernstig (en vergen ze dus behandeling of nader

onderzoek) en hoe scherp is de grens tussen een somber gevoel

en een depressie? De neiging kan bij de behandelaar ontstaan om

de te registreren diagnose aan de te geven behandeling aan te

passen.

HAALBAARHEID

Royaal registreren kan betrouwbaarder maten produceren, maar

tegelijkertijd de dagelijkse zorg verstoren. Het registreren moet

dus haalbaar en efficiënt zijn. Routinematig verzamelde gegevens

(uit het EMD en/of de financiële administratie) zijn relatief een-

voudig te betrekken, maar vaak onvolledig of te weinig gedetail-

leerd.15,16 Wie iets over het handelen conform richtlijnen zoals

NHG-Standaarden wil zeggen, heeft aanvullende registraties

nodig.17 Indicatoren voor voorschrijfgedrag kunnen mede via apo-

thekers aangeleverd worden, sommige indicatoren voor aanvul-

lende diagnostiek door diagnostische centra en sommige indica-

toren voor doelmatigheid en het gebruik van zorgvoorzieningen

door verzekeraars. Via kwaliteitsprojecten en registratienetwerken

kunnen eveneens gegevens worden betrokken.

INTERPRETATIE

Het trekken van conclusies veronderstelt het hanteren van een

norm. Dat kan een inhoudelijke referentie zijn, bijvoorbeeld een

richtlijn uit een NHG-Standaard of een regionale werkafspraak, de

prestaties van anderen, of een eerdere waarde. Inhoudelijke nor-

men kunnen strenger gehanteerd worden als het wetenschappe-

lijk bewijs ervoor sterker is. Overigens kunnen er in afzonderlijke

gevallen goede redenen zijn om van de norm af te (moeten) wij-

ken.

Lokale, regionale of landelijke gemiddelden kunnen een spiegel

zijn op terreinen waar geen inhoudelijke normen beschikbaar zijn,

bijvoorbeeld wanneer het gaat om de tevredenheid van patiënten.

Ook kunnen gemiddelden een haalbaar resultaat uitbeelden ten

opzichte van een inhoudelijke norm, bijvoorbeeld als blijkt dat

beslissingen gemiddeld voor 70% overeenstemmen met een

richtlijn uit een standaard. Afwijkingen ten opzichte van een

gemiddelde kunnen veroorzaakt worden door een andere manier

van registreren of door een afwijkende patiëntenpopulatie; een

gemiddelde score kan dus een slechte of juist relatief goede pres-

tatie vertegenwoordigen. Soms is het verhelderend om uitschie-

ters (bijzondere patiënten) buiten de berekening te houden. Via

benchmarking kan men de (goede) prestatie van een enkele groeps-

genoot tot norm verheffen.

Wanneer verbeteringen in de eigen praktijk het doel zijn, zijn ver-

anderingen in de tijd de beste – want meest directe – maat. Een

ander voordeel van tijdreeksen is dat men trends kan waarnemen

die met één of twee afzonderlijke metingen niet te ontdekken zou-

den zijn geweest.

Bij het bestuderen van indicatoren helpt standaardisering om

vergelijkingen begrijpelijk te houden, zolang het zicht op de stan-

daardisatieprocedure niet verloren gaat. Een correctie voor prak-

tijkgrootte ligt voor de hand (bijvoorbeeld aantal visites/1000

patiënten). Omdat ook de leeftijdsopbouw van de praktijk voor

veel indicatoren relevant is, ligt een opsplitsing in leeftijdscate-

gorieën in de rede (bijvoorbeeld het aantal patiënten met meer

dan 10 geneesmiddelen/1000 personen >70 jaar). Als een indica-

tor betrekking heeft op personen met een bepaalde aandoening,

dan helpt het om het aantal van deze personen in de noemer te

zetten (aantal acute verwijzingen naar de longarts/aantal longpa-

tiënten).

VOOR VERBETERING VATBAAR?

Het aantonen van een perfecte prestatie kan motiverend werken

op het praktijkpersoneel en geruststelling teweegbrengen, maar

heeft weinig waarde in termen van kwaliteitsverbetering; het is

beter indicatoren voor die aspecten te kiezen die nog verbeterd

kunnen worden. Problematisch wordt dit, wanneer een maat niet

of nauwelijks beïnvloedbaar is door de zorgverlener. Het aantal

patiënten dat overleed aan suïcide, het percentage rokers in de

praktijk of het gemiddelde HbA1c van de diabetespatiënten zegt

weinig of niets over de inspanningen in het verleden van de

betreffende huisartsenpraktijk.13,14
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Beschouwing 
Gezien alle bezwaren en praktische hindernissen vragen sommi-

gen zich af of het (intensiever) gebruiken van indicatoren wel de

moeite waard is. Is de gewenste transparantie niet al in de hoof-

den van de praktijkmedewerkers aanwezig? Misschien geldt dit

voor sommige praktijken. Enkele decennia geleden werd dit argu-

ment (mogelijk terecht) aangevoerd tegen het gebruik van een

schriftelijk medisch dossier. Het inschatten van het eigen kunnen

is echter lastig en hoe complexer de praktijk (parttimers, praktijk-

ondersteuning, grotere schaal), hoe moeilijker het is om overzicht

te behouden. Indicatoren kunnen in bepaalde opzichten een rode

draad vormen voor het verbeteren van de prestaties binnen een

praktijk of samenwerkingsverband.

Onderzoek naar het effect van het werken met indicatoren is

methodologisch lastig: je kunt het moeilijk gerandomiseerd als

interventie opdringen, binnen de gangbare looptijd van onder-

zoeksprojecten. Daar komt bij dat de sociale context er niet op

afgestemd is. Hoe zou het zijn als opleiding, deskundigheidsbe-

vordering, herregistratie en financiering in de huisartsenpraktijk

op het werken met indicatoren afgestemd waren? Dit lijkt een

relevante, maar via trials niet te beantwoorden vraag.18 Voor sys-

tematische kwaliteitsbevordering met behulp van indicatoren

pleit dat prioriteitstelling onderdeel is van de methode, dat het

met concrete resultaten werkt, op de hele praktijkorganisatie

gericht is en een continu proces is.

Ontwikkelingen binnen de zorg en maatschappij zoals verant-

woording van middelen, risicobeheersing, ketenzorg en flexibele

contractering wijzen erop dat het weren van indicatoren uit de

huisartsenpraktijk op termijn meer inspanning kan vergen dan

het verstandig gebruiken ervan. Nadelen van het niet gebruiken

van indicatoren zijn stagnatie in de ontwikkeling van methoden

voor kwaliteitsbevordering, matige aanstuurbaarheid van zorg,

problemen in de samenwerking met andere zorgpartners en afge-

nomen maatschappelijk belang van de beroepsgroep. Als het wer-

ken met indicatoren onvermijdelijk blijkt te zijn, dan zal het een

uitdaging worden om conflicten tussen interne en externe doelen

te vermijden en indicatoren methodologisch verantwoord te

gebruiken.

Het gebruiken van indicatoren biedt ook kansen: het kan helpen

om zorgkwaliteit, interne organisatie, leer- en verbetertrajecten,

waardering door derden en financiën van een huisartsenpraktijk

in onderling perspectief te zien. De interne organisatie en finan-

ciën zijn landelijk gezien mogelijk meer problematisch dan de

zorgkwaliteit. Een overbelaste beroepsgroep lijkt geen ideale uit-

gangssituatie voor het ontwikkelen van een nieuwe methode 

voor kwaliteitsbevordering; methoden om de belastbaarheid te

beheersen zijn des te meer welkom. Het kwaliteitsbeleid voor

dienstenstructuren en de oprichting van regionale, ondersteu-

nende organisaties bieden hierbij een entree voor het werken met

indicatoren.

Willen indicatoren een meerwaarde opleveren, dan moeten de

ermee samenhangende sturingssystemen op praktijkniveau ver-

der ontwikkeld worden. Ten slotte, als indicatoren niet tegen te

houden zijn, dan wordt de vraag naar het nut ervan een prikkel om

ze gericht en deskundig toe te passen: als middel, niet als doel op

zich.
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