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Op naar de 100%
Alleen meetbare zaken bestaan. Nou ja, 

dat is niet helemaal waar, maar je moet 

meten om de kwaliteit van handelen te 

kunnen bepalen. Maar hoe meet je dat 

en wat zijn de normen? Nolan en Berwick 

– internationaal bekende experts op het 

gebied van kwaliteitsverbetering – schre-

ven begin maart een messcherp commen-

taar in de JAMA dat het lezen meer dan 

waard is. Kwaliteit moet je volgens hen 

niet puntje voor puntje meten, of met 

een samengestelde maat (allerlei items 

bij elkaar met een bepaalde weging), 

maar op veel terreinen met een alles-of-

niets-maat. Als 90% van de diabetespa-

tiënten wel jaarlijks een HbA1c-bepaling 

krijgt, 70% een fundusonderzoek, 66% een 

voetonderzoek en 56% een griepinjectie, 

en slechts 32% al deze 5 items krijgt, is er 

dan sprake van optimale zorg? Ze bereke-

nen dat als er 5 onafhankelijke items zijn, 

en elk item 90% van de patiënten scoort, 

nog maar slechts 56% van de patiënten 

alle nodige zorg krijgt. Een chirurg die 

zijn handen wel netjes wast, maar er 

vervolgens een smeerboel van maakt bij 

het dichtknopen van zijn jasje, doet het 

toch niet goed. Zo’n alles-of-niets-set van 

indicatoren moet uit een beperkt aantal 

items bestaan, en het moet ook heel zeker 

zijn dat die indicatoren de kern van het 

proces zijn. Want vrijwel altijd zal het vol-

gens hen om procesindicatoren gaan. Ze 

geven zelf toe dat zo’n setje niet makkelijk 

te maken is, maar dat het wel mogelijk is, 

bijvoorbeeld bij postmyocardinfarctzorg. 

De lat moet maar eens hoog gelegd wor-

den, zo schrijven ze.

Ik vraag me af of die vlieger op gaat in 

een minder duidelijk gebied als de huis-

artsgeneeskunde. Is de zorg alleen goed 

als alle postinfarctpatiënten acetylsali-

cylzuur krijgen, maar geen goede uitleg? 

Of is de zorg net zo goed als 95% van hen 

de pilletjes krijgt, en 95% goede uitleg 

krijgt en een stop-met-rokenadvies? Het 

wegen is niet alleen een medisch oor-

deel, en vergt grote zorgvuldigheid van 

beroepsorganisaties en het vergt betrok-

kenheid van veel beroepsbeoefenaren. 

De discussie staat open, ook in dit tijd-

schrift: alleen de DBC uitbetalen als 100% 

van uw patiënten jaarlijks voetonderzoek, 

een fundusfoto, een HbA1c-bepaling en 

diabeteseducatie heeft gehad en metfor-

mine voorgeschreven heeft gekregen? Of 

mag ietsje minder ook? (JZ)

Nolan T, Berwick DM. All-or-none measurement rai-

ses the bar on performance. JAMA 206;295:1168-70.
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Handen wassen kan beter
Hulpverleners weten wel dat ze vaak hun 

handen moeten wassen, maar ze doen 

het niet. Cijfers over adequaat handen 

wassen in de huisartsenpraktijk ontbre-

ken, maar in ziekenhuizen zou meer dan 

50% van de hulpverleners zijn handen niet 

volgens protocol wassen. Het Institute for 

Healthcare Improvement maakte op basis 

van alle beschikbare literatuur een hand-

leiding over hoe instellingen een betere 

handhygiëne kunnen bereiken. Het Ame-

rikaanse instituut richt zich vooral op zie-

kenhuizen, maar ik zie geen enkele reden 

waarom de adviezen niet ook in de huis-

artsenpraktijk op te volgen zijn.

Handen wassen met alcoholgel kan snel 

en is effectief. Wie van ons wast zijn han-

den na het uittrekken van handschoenen? 

Ik heb het nog nooit een huisarts zien 

doen en toch is dat ook een van eisen 

van een adequate infectiepreventie. Een 

mooi klein verbeterproject en weer eens 

iets anders dan diabetes. (JZ)

How-to Guide: Improving Hand Hygiene. Institute for 

healthcare improvement. www.ihi.org.


