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INHOUD



voor	u	ligt	de	4e	jaarrapportage	van	dica	met	dit	jaar	het	thema		together	we	make	care	count.	

Together we make care count
Clinical audits hebben de afgelopen jaren bewezen dat zij een krachtig kwaliteitsinstrument zijn waarmee dokters de zorg die zij verlenen  
continu kunnen verbeteren. Snelle terugkoppeling van betekenisvolle kwaliteitsindicatoren via mijnDICA voorziet de teams in de ziekenhuizen 
van belangrijke spiegelinformatie, voor steeds meer diagnosen. Inmiddels heeft DICA vanaf 2009 in de 17 kwaliteitsregistraties en startende  
registraties ruim 191.000 patiënten geregistreerd. Werken 117 centra mee aan de DICA-registraties en 190 medisch specialisten en andere deskun-
digen in de Wetenschappelijke Commissies. Ook dit jaar kunnen we hierdoor weer substantiële verbeteringen in de patiëntenzorg laten zien, 
zoals 47 procent minder postoperatieve sterfte na maagkankeroperaties. Bovendien zien we dat de betrokkenheid bij de audits steeds breder 
wordt. Niet alleen zorgverleners maar ook patiëntenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars, kwaliteitsmedewerkers en raden van bestuur van zie- 
kenhuizen gebruiken de informatie om de zorg te verbeteren. Ook leveren de audits in dit ‘jaar van de transparantie’ een belangrijke bijdrage aan 
het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de ziekenhuiszorg in Nederland. 97 ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en radiotherapie-instituten 
hebben in april via het Transparantieportaal Zorg gegevens uit de DICA-registraties aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland voor publieke 
transparantie. De intensieve samenwerking tussen alle zorgpartijen, is de inspiratie voor het thema: Together we make care count.

Best practices en kwaliteit verbeteren
Toch is het tijd voor de volgende stap: de focus verleggen van kwaliteit meten naar kwaliteit verbeteren. Ook dat doe je samen! De clinical audits 
bieden een unieke kans om zorgprocessen te vinden die leiden tot de beste resultaten voor de patiënt: best practices.  Soms gaat het om een be-
handeling die effectiever of efficiënter blijkt dan een andere,  maar het kan ook  gaan  om een ziekenhuis dat steevast bovengemiddeld presteert 
op één van de kwaliteitsindicatoren. Dat betekent niet dat we op zoek zijn naar ‘het beste ziekenhuis’, want  er is  geen enkel ziekenhuis dat op 
iedere uitkomst of indicator het best presteert. Best practices gaan juist om het delen van expertise en ervaringen op een specifiek onderwerp. Nu 
ligt de nadruk nog te vaak op ‘wie presteert er ondermaats?’, terwijl het delen van positieve resultaten en de zorgprocessen die hiertoe leiden, grote 
kwaliteitsimpulsen kunnen geven aan de gehele gezondheidszorg. 

De patiënt centraal
Het zoeken naar best practices werpt direct een nieuwe vraag op: wat is de beste uitkomst? Er zijn verschillende perspectieven op wat een best 
practice is en wat  belangrijk is om goede kwaliteit van zorg te leveren. Dit kunt u teruglezen in de interviews in dit rapport, vanuit het perspectief 
van een patiënt, dokter, zorgverzekeraar en de overheid, aangevuld met een blik vanuit  het buitenland. Uiteindelijk moet het belang van de patiënt 
centraal staan voor alle partijen. Voor patiënten is het belangrijk te weten welke invloed ziekte en behandeling hebben op hun dagelijks leven en 
hun toekomst. De focus moet daarom vooral op patiëntgerichte uitkomsten liggen. Het International Consortium of Health Outcomes Measurement 
(ICHOM) is een internationale best practice voor wat betreft het meten van patiëntgerichte uitkomsten. DICA werkt nauw samen met ICHOM in het 
ontwikkelen en implementeren van internationale standaarden voor patiëntgerichte uitkomsten, zoals in de Dutch Spine Surgery Registry (DSSR). 

DICA
DICA wil zelf ook een best practice zijn: een organisatie die het veilig en betrouwbaar verzamelen, verwerken, analyseren en terugkoppelen van 
gegevens garandeert, zodat deze optimaal kunnen worden gebruikt om de zorg voor patiënten te verbeteren. Hiervoor is een robuust systeem 
neergezet, dat niet alleen audits faciliteert, maar nu ook wordt ingezet voor de evaluatie van de ketenzorg, implantaten, zorgkosten en dure 
geneesmiddelen.  Als leverancier van spiegelinformatie wil DICA zichzelf ook de spiegel voorhouden. Via een gebruikersgroep met vertegenwoor-
digers van de deelnemende ziekenhuizen haalt DICA spiegelinformatie op over haar eigen functioneren.  We werken hard om in de toekomst de 
registratielast verder te verlagen en nog betekenisvollere indicatoren terug te leveren. Zo is de DICA-knop in veel centra geïmplementeerd, is een 
koppeling gemaakt met het pathologie-archief PALGA  en  werkt DICA samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
(NFU) in het project ‘Registratie aan de bron’.  Ook introduceren we binnenkort ‘dynamische rapportages’ waarmee zorgverleners op mijnDICA zelf 
kunnen analyseren waar de knelpunten in hun zorg liggen, waardoor de verbetering nog meer wordt gestimuleerd.  

Patiëntfeedback
Ten slotte is een speerpunt voor de toekomst patiëntfeedback. Tot nu toe zijn kwaliteitsregistraties vooral opgezet vanuit het perspectief van de 
dokter, waarbij het gaat om harde cijfers zoals sterfte en complicaties. Maar uiteindelijk gaat het om het behandelingsresultaat, zoals dat ervaren 
wordt door de patiënt. Dat meten we met de Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in het DICA-patiëntenportaal. Juist door gezamenlijk 
en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de zorg, kunnen dokters en patiënten bepalen wat goede zorg is, wat er beter kan en wat de 
beste keuze  is voor een individuele patiënt. Dat is waar Make care count uiteindelijk voor staat.

Dr.	E.H.	Eddes,	Directeur DICA
Prof.	dr.	R.A.E.M.	Tollenaar, Voorzitter Bestuur DICA
Dr.	M.W.J.M.	Wouters,	Hoofd Wetenschappelijk Bureau DICA
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Wat er moet veranderen in de toekomst is volgens Rianne een toe-
name van transparantie en openheid bij artsen. “Ik wil graag weten 
wat de ervaring, mogelijke behandelingen en resultaten binnen een 
ziekenhuis zijn, zodat je een goede keuze kunt maken die past bij je 
eigen wensen. Een keuze op maat, met als gevolg: de best mogelijke 
zorg afgestemd op de patiënt, met het best mogelijke resultaat.”

Het	belang	van	PROMs	
Om dit voor elkaar te krijgen start nu, gekoppeld aan de NBCA, ook 
het uitvragen van Patient Reported Outcome Measures (de PROMs). 
Hiermee kunnen patiënten feedback geven over het resultaat van 
hun behandeling. Deze PROMs geven aanvulling op klinische resul-
taten en laten de kwaliteit van leven van de patiënt zien op de lan-
gere termijn.  Alle betrokken partijen, zoals ook de ziekenhuizen en 
verzekeraars,  zitten in een landelijke taskforce. Carol Richel neemt 
deel namens Borstkankervereniging Nederland, zij bewaken het 
patiëntenperspectief. De Borstkankervereniging heeft ervaring met 
het vragen naar de mening van patiënten met de CQ-index mam-
macare en via B-force. “De PROMs zijn hierop een heel waardevolle 
aanvulling en relevant. Voor ons is het wel heel belangrijk dat patiënten 
niet te veel worden belast, er wordt al behoorlijk veel van ze ge- 
vraagd. We willen de PROMs laten aansluiten op de CQ-index zodat  
patiënten niet twee keer dezelfde informatie hoeven te geven,” al-
dus Carol Richel. “Ten tweede letten wij erop dat de resultaten ook 
worden teruggekoppeld aan de patiënt. Er moet ook feedback naar 
de patiënt zijn, die wil graag zien wat er gebeurt met haar gegevens. 
Laat zien hoe deze worden gebruikt voor verbetering van de zorg.” 

Interview met 
Rianne,	borstkankerpatiënte.
Carol	Richel,
Projectleider	Monitor	
Borstkankerzorg/	B-force

www.bforce.nl

IEMAND	DIE	NIET	ALLEEN	NAAR	DE	EIGENSCHAPPEN	VAN	DE	TUMOR	EN	
HET	BIJBEHORENDE	BEHANDELPLAN	KIJKT,	MAAR	VOORAL	IEMAND	DIE	
NAAR	MIJ	ALS	PERSOON	KIJKT.

Best practice betekent voor een patiënt vaak iets anders dan voor een 
dokter. Rianne (36) kreeg acht jaar geleden de diagnose borstkanker 
te horen. “Wat mij betreft is de beste zorgverlener iemand die niet 
alleen naar de eigenschappen van de tumor en het bijbehorende be-
handelplan kijkt, maar vooral iemand die naar mij als persoon kijkt. 
Naar mijn persoonlijke omstandigheden en wensen en vanuit daar 
het behandelplan opstelt.” Ook is het hierbij van belang dat de gevol-
gen op langere termijn in overweging worden genomen. Zo is Rianne 
een fanatiek sportster. Als zij destijds had gekozen voor een borst-
sparende operatie en bijbehorende bestraling, zou haar hartspier 
mogelijk worden beschadigd. Dan had ze niet meer fanatiek kunnen 
sporten, wat voor haar heel belangrijk is. Een ander voorbeeld is dat 
haar kwaliteit van leven erg afnam door het gebruik van Tamoxifen. 
“Het middel verhoogde mijn overlevingskansen, maar na twee jaar 
gebruik voelde ik me zo ziek dat ik in overleg met mijn chirurg en on-
coloog vroegtijdig gestopt ben met dit medicijn. Het ging mij daarbij 
om mijn kwaliteit van leven en niet alleen om het beste langetermijn- 
resultaat van de behandeling“ legt Rianne uit. 

Openheid	van	de	dokter
Ook vindt Rianne het fijn als een specialist echt de tijd voor haar 
neemt. “Als je hoort dat je borstkanker hebt, kom je direct in een hele 
andere wereld terecht. Je onthoudt maar tien procent van wat er te-
gen je wordt gezegd. Het is heel prettig als artsen daar rekening mee 
houden.” En snelheid in het geven van uitslagen is voor Rianne heel 
belangrijk. “Angst verlamt je en laat je veelal onnodig lijden. Het is 
ook best vreemd dat een uitslag al bekend is bij een arts en jij het pas 
een week later te horen krijgt. Dat verandert gelukkig de afgelopen 
jaren.” 

best	practices	vanuit	de	patiënt

56% AFNAME STERFTE NA DARMKANKEROPERATIES - 5,2% IN 2009 
NAAR 2,3% IN 2014. 

47% AFNAME STERFTE NA MAAGKANKEROPERATIES - VAN 8,5% IN 2011 
NAAR 4,5% IN 2014.

17% AFNAME ACHTERBLIJVEN TUMORWEEFSEL NA OPERATIES VOOR INVASIEF 
BORSTKANKER - VAN 5,5% IN 2011 
NAAR 4,0% IN 2014.

32% VERBETERING REGISTRATIE KLINISCH ZIEKTESTADIUM VOORAFGAAND AAN 
LONGKANKEROPERATIES - VAN 71% IN 2012 
NAAR 94% IN 2014.



Oncologische registraties

melanoomcentra registreren hun patiënten 
met uitgezaaid melanoom in de melanoom-
registratie.

Alle          
van de patiënten met een indicatie 
krijgt een behandeling met nieuwe 
innovatieve geneesmiddelen. 

vriendinnen een wandeling 
in het bos gemaakt.

Met

dmtr  dutch melanoma treatment registry



identificeren van best practices in colorectale 
oncologische zorg

Definitie van best practices
Het definiëren van best practices in de oncologische zorg is in- 
gewikkeld. Ziekenhuizen kunnen verschillend presteren op verschil-
lende uitkomstmaten en er kan variatie zijn door de jaren heen. We 
beschrijven verschillende methoden voor de selectie van een best 
practice in de darmkankerchirurgie. 

Aparte uitkomstmaten
In de literatuur worden 766 uitkomstmaten beschreven die 
elk afzonderlijk iets zeggen over een deelaspect van de zorg.1 
Figuur 1 toont een ziekenhuis dat, wanneer het beoordeeld zou 
worden op radicaliteit van de resectie, beter dan gemiddeld 
scoort. Tegelijkertijd is er in dit ziekenhuis significant meer post-
operatieve sterfte dan gemiddeld. Om een goed beeld van de 
kwaliteit te krijgen zullen beide uitkomsten in combinatie met 
elkaar geïnterpreteerd moeten worden.

Gecombineerde uitkomstmaten
De gecombineerde uitkomstmaat Textbook outcome (TO) be- 
schrijft het percentage patiënten, met een coloncarcinoom, bij 
wie een radicale resectie heeft plaatsgevonden, zonder dat er een 
stoma is aangelegd en zonder dat er sprake was van een compli-
catie, een opnameduur van meer dan 14 dagen, een re-interventie 
of mortaliteit. Gemiddeld had 49% van de patiënten die een ope- 
ratie onderging voor een coloncarcinoom een Textbook outcome.2

Failure to rescue
Het minimaliseren van het aantal complicaties weerspiegelt goede 
kwaliteit maar complicaties zijn nooit helemaal te voorkomen. Als 
er dan een complicatie optreedt, is het uiteraard van belang dat de  
complicatie tijdig herkend wordt en goed wordt behandeld (om 
erger te voorkomen). De uitkomstmaat failure to rescue (FTR) 
beschrijft het aantal mensen dat overlijdt aan een ernstige 
postoperatieve complicatie. Deze maat geeft aan in hoeverre 
een ziekenhuis in staat is een patiënt die een complicatie krijgt  
adequaat te behandelen.3

Samenvoegen van uitkomstmaten
Bij een groot deel van de patiënten bij wie de behandeling niet 
volgens TO verloopt, is een gecompliceerd beloop opgetreden 
(complicatie en opnameduur langer dan 14 dagen, re-interventie 
of mortaliteit). In figuur 2 is TO tegen FTR uitgezet. Rechtsonder 
in de figuur zijn de ziekenhuizen te identificeren bij wie een boven- 
gemiddeld percentage patiënten tot een Textbook Outcome komt 
en tegelijk een ernstige complicatie ook adequaat kunnen behande- 
len (laag percentage FTR). 

Opsplitsen van een gecombineerde uitkomstmaat
Tabel 1 laat zowel TO als de aparte uitkomstmaten waaruit TO is 
samengesteld zien. De ziekenhuizen zijn verdeeld in kwintielen 
op basis van hun score op deze uitkomstmaten. Het 1e kwintiel 
bevat de ziekenhuizen met de beste resultaten en het 5e kwintiel 
bevat de ziekenhuizen met de slechtste. De kleuren van de tabel 
corresponderen met de kwintielen van de uitkomsten. De zieken-
huizen staan gesorteerd op het resultaat van TO, enkel het eerste 
en het laatste kwintiel zijn echter weergegeven. 
In de tabel is te zien dat binnen TO de resultaten op individuele uit-
komstmaten per ziekenhuis kunnen variëren. Met deze weergave 
krijgen ziekenhuizen een beter inzicht in de punten die verbeterd 
kunnen worden om zo de gehele kwaliteit van zorg, gemeten met 
de samengestelde uitkomst, naar een hoger niveau te brengen.  

Discussie
Een enkele uitkomstmaat geeft vaak een duidelijk aanknopingspunt 
voor verbetering, het geeft echter weinig inzicht in de algehele  
kwaliteit die het ziekenhuis levert. Een gecombineerde maat zegt 
juist meer over de algehele kwaliteit van de darmkankerzorg in het 
ziekenhuis, maar leidt tot verlies van informatie op de individuele 
uitkomstmaten. Daarnaast valt het te betwisten of elke individuele 
uitkomst binnen de gecombineerde maat eenzelfde weegfactor 
moet hebben. 

Bovenstaande methoden bieden verschillende mogelijkheden 
om kwaliteit van zorg te monitoren. 
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DSCA Figuur 2.
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DSCA sterke verbetering van de kortetermijn-
uitkomsten bij chirurgische behandeling 
maagcarcinoom

Vanuit Europees perspectief zijn de overlevingskansen van 
patiënten met een maagcarcinoom in Nederland relatief laag 
met een 1-jaars overleving van 40-50% en een 10-jaarsoverleving 
van 11%, waarbij er geen verbetering is waargenomen geduren-
de het afgelopen decennium.1-3 Bovendien is de 30-dagenmorta- 
liteit na een maagresectie in Nederland substantieel hoger dan in 
sommige Scandinavische landen.4 De kwaliteit van de chirurgie 
is een essentieel onderdeel van de succesvolle behandeling van 
patiënten met een maagcarcinoom en beïnvloedt de overlevings- 
kansen op lange termijn. Sinds 2011 worden alle patiënten met 
een maagcarcinoom, bij wie de intentie bestaat een chirurgische  
resectie te verrichten, geregistreerd in de DUCA. Bovendien is 
door het afspreken van kwaliteitsnormen in combinatie met 
een minimale volumenorm een proces van centralisatie op gang  
gekomen [Figuur 1]. In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd of de  
kortetermijnresultaten van de chirurgische behandeling van deze 
patiënten de afgelopen jaren zijn veranderd. 

Het onderzoek 
Om de uitkomsten van de chirurgische behandeling van patiën- 
ten met een maagcarcinoom (2011-2014) te evalueren is gebruik  
gemaakt van onderstaande uitkomstmaten:
• 30-dagen- en/of in-ziekenhuismortaliteit.
• Gecompliceerd beloop - een complicatie die gepaard gaat met 
een verlengde opnameduur (>21 dagen), re-interventie of sterfte. 
• Failure to rescue - overlijden ten gevolge van een gecompliceerd 
postoperatief beloop.
• Textbook outcome - patiënten die een in opzet curatieve resectie 
ondergaan, waarbij het proces vanaf operatie tot ziekenhuisont-
slag volgens het boekje verloopt op basis van complicaties, opna-
meduur en oncologische uitkomsten.5

De uitkomsten worden per jaar op landelijk niveau bekeken 
[Figuur 2]. Ook wordt gekeken of de spreiding tussen zieken- 
huizen voor deze (voor casemix gecorrigeerde) uitkomsten over 
de jaren is veranderd [Figuur 3].

14 15

dutch upper gi 
cancer audit

DUCA

Percentage ziekenhuizen

per v
olumecate

gorie

©
 D

ICA

4 5 5 5

1
2

1

3

6

1

2

4

9 15

9

1
3

5

7

11

5

2 2

34
39

26

16

>40 resecties / ziekenhuis
30-39 resecties / ziekenhuis
20-29 resecties / ziekenhuis
<20 resecties / ziekenhuis

2011

Ziekenhuizen waar slokdarmresecties 
voor slokdarmcarcinoom 

worden verricht

2012 2013 2014 2011

Ziekenhuizen waar maagresecties 
voor maagcarcinoom 

worden verricht

2012 2013 2014
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Staafdiagram van trends in aantal resecties (slokdarmresecties vanwege slokdarmcarcinoom, maagresecties vanwege maagcarcinoom) 
per ziekenhuis per jaar in de DUCA (2011-2014).

DUCA Figuur 1.

Statistische overwegingen
Bij het meten van uitkomstmaten speelt toevalsvariatie een rol. 
Op elke maat kan de uitkomst per jaar bij toeval hoger of lager 
uitvallen dan het gemiddelde. Dit is met name het geval bij zie- 
kenhuizen met lage aantallen geopereerde patiënten. 
Tevens is de kans aanwezig dat een bepaald ziekenhuis per toe-
val goed scoort bij verschillende uitkomstmaten. De kans dat er 
sprake is van best practice is het grootst als een ziekenhuis op ver-
schillende uitkomstmaten in het beste kwintiel terechtkomt. 

Conclusie
Het combineren van verschillende uitkomstmaten is een middel 
om een breder beeld te krijgen van kwaliteit van zorg in een zie- 
kenhuis. Door de uitkomstmaten zowel samengesteld als apart te 
vermelden kan nuance worden aangebracht  en kunnen specifieke 
verbetertrajecten op onderdelen worden ingezet.   
Het is een voortdurende uitdaging om die combinatie van uitkomst- 
maten te vinden die (met de juiste interpretatie) het meest inzich- 
telijk zijn om een ziekenhuis op kwaliteit te kunnen beoordelen. 
Een perfect resultaat van de behandeling voor alle patiënten is 
helaas niet realistisch, maar het inzichtelijk maken van ‘de best 
mogelijke behandeling’  kan andere ziekenhuizen helpen om hun 
kwaliteit te verbeteren: het delen van best practices. Het blijft  
zoeken naar een uitkomstmaat of combinatie van uitkomstmaten 
die het best de kwaliteit van zorg inzichtelijk maken. 

Ziekenhuis Aantal patiënten % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q
1 113 88% 1 5% 1 1% 1 1% 2 6% 1 4% 1 2% 1
2 131 82% 1 13% 1 3% 4 0% 1 9% 1 11% 4 3% 1
3 219 79% 1 16% 1 2% 3 2% 3 8% 1 10% 3 2% 1
4 112 78% 1 7% 1 1% 2 0% 1 13% 3 6% 1 5% 2
5 239 77% 1 15% 1 3% 4 0% 1 9% 1 6% 1 4% 1
6 185 76% 1 18% 1 1% 2 1% 2 9% 2 7% 2 5% 2
7 130 76% 1 13% 1 1% 2 5% 5 7% 1 2% 1 4% 2
8 183 76% 1 17% 1 2% 2 2% 3 6% 1 9% 2 3% 1
9 96 75% 1 23% 2 2% 3 0% 1 9% 1 11% 4 3% 1

10 218 75% 1 17% 1 3% 4 1% 2 8% 1 8% 2 7% 2
11 209 73% 1 19% 2 1% 2 1% 3 9% 2 4% 1 2% 1
12 245 73% 1 10% 1 1% 1 0% 1 12% 3 4% 1 8% 3
13 253 73% 1 25% 3 2% 2 0% 1 9% 1 9% 2 6% 2
14 151 72% 1 22% 2 1% 2 1% 3 10% 2 10% 3 7% 3
15 136 72% 1 18% 1 3% 4 0% 1 15% 4 10% 3 6% 2
16 112 72% 1 22% 2 1% 1 2% 4 8% 1 3% 1 7% 3
17 121 71% 1 17% 1 1% 2 3% 4 8% 1 8% 2 9% 4
18 88 71% 1 17% 1 1% 2 3% 5 3% 1 5% 1 14% 5

19 t/m 73 resultaten van deze ziekenhuizen hier niet weergegeven

74 194 55% 5 34% 5 3% 4 2% 4 22% 5 14% 5 11% 4
75 233 55% 5 33% 5 3% 4 1% 3 16% 4 12% 4 16% 5
76 144 54% 5 42% 5 3% 4 3% 4 12% 3 15% 5 1% 1
77 204 54% 5 33% 5 4% 5 1% 3 15% 4 10% 3 15% 5
78 287 53% 5 37% 5 1% 2 4% 5 14% 3 9% 3 10% 4
79 132 53% 5 31% 4 4% 5 3% 4 21% 5 11% 4 10% 4
80 174 52% 5 33% 4 0% 1 0% 1 18% 5 14% 5 16% 5
81 126 52% 5 33% 4 2% 4 7% 5 16% 4 21% 5 16% 5
82 30 51% 5 42% 5 4% 5 3% 5 14% 4 12% 5 3% 1
83 108 51% 5 30% 4 4% 5 0% 1 10% 2 12% 4 19% 5
84 125 51% 5 29% 4 3% 4 5% 5 20% 5 13% 5 17% 5
85 74 50% 5 35% 5 0% 1 3% 5 16% 4 16% 5 19% 5
86 40 50% 5 27% 3 4% 5 3% 5 23% 5 12% 4 12% 4
87 234 48% 5 34% 5 3% 4 1% 3 14% 4 8% 2 26% 5
88 372 46% 5 46% 5 1% 1 12% 5 12% 3 13% 5 8% 3
89 313 46% 5 52% 5 3% 5 2% 4 20% 5 16% 5 13% 5
90 332 37% 5 47% 5 5% 5 5% 5 18% 5 16% 5 37% 5
91 60 32% 5 67% 5 2% 3 2% 4 22% 5 23% 5 16% 5

Stoma aangelegdTextbook outcome Complicaties Mortaliteit Radicale resectie Opname >14 dagen Reinterventie

1e kwintiel

4e kwintiel

3e kwintiel

5e kwintiel

2e kwintiel

Patiënten geoperereerd vanwege een coloncarcinoom in 2012, 2013, 2014.
Per ziekenhuis is het percentage patiënten weergegeven met: 'textbook outcome', complicaties, mortaliteit, een irradicate resectie, een opnameduur van >14 
dagen, een benodigde reinterventie of een waarbij een stoma is aangelegd.  
Achter het percentage staat de indeling in kwintielen op de bovenstaande uitkomsten weergegeven. 
De kleuren corresponderen met de kwintielen.
De percentages zijn gecorrigieerd voor case-mix. 

DSCA Tabel 1.



Evaluatie resultaten en conclusie
In figuur 1 is te zien dat de 30-dagen- en/of in-ziekenhuismorta- 
liteit sinds de start van de DUCA in 2011 is afgenomen van 
8,5% naar 4,5% in 2014 (p=0,014). Dit is een relatieve risico  
reductie van 47%. Ook is er een significante daling te zien in 
het percentage patiënten waarbij sprake is van failure to rescue 
(p=0,024) en neemt het percentage patiënten met een textbook 
outcome toe van 22% in 2011 naar 40% in 2014 (p=<0,001). Wan-
neer de spreiding  van de individuele ziekenhuisresultaten per  
uitkomstparameter over de verschillende jaren wordt vergele- 
ken, is te zien dat er nog een aanzienlijke ziekenhuisvariatie 
bestaat voor elk van deze uitkomstparameters [Figuur 3]. 

Sinds de start van de DUCA zijn de kortetermijnuitkomsten van 
de chirurgische behandeling van patiënten met een maagcarci-
noom sterk verbeterd. 30-dagen- en/of in-ziekenhuismortaliteit 
is in 2014 met 47% gedaald ten opzichte van 2011. Daarmee zijn 
de Nederlandse uitkomsten nu vergelijkbaar met andere Eu-
ropese landen. En hoewel het voorkómen van ernstige com-
plicaties een belangrijk verbeterthema blijft, is het adequaat 
behandelen van deze complicaties sterk toegenomen over de  
afgelopen jaren, wat zich vertaalt in een lagere failure to rescue 
en mortaliteit. Een stijging van het percentage re-interventies 
(van 68% in 2011 naar 77% in 2014) bij patiënten met een postope- 
ratief gecompliceerd beloop speelt hierbij een mogelijke rol. Een 
afname van de ziekenhuisvariatie door het identificeren en delen 
van best practices kan potentieel voor verdere verbetering zor-
gen. Of dit zich ook zal vertalen in betere uitkomsten op de lange 
termijn zal de komende jaren duidelijk worden. 
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cyclische evaluatie van indicatoruitkomsten 
zorgt voor kwaliteitsverbetering borstkankerbe-
handeling

De NBCA is in 2011 gestart met de registratie van het gehele 
multidisciplinaire primaire zorgproces van patiënten met borst-
kanker. Alle ziekenhuizen nemen deel en alle betrokken disciplines 
zijn vertegenwoordigd. Voor de hele zorgketen zijn per specia- 
lisme kwaliteitsindicatoren opgesteld. Vanaf 2014 is besloten álle  
kwaliteitsindicatoren op ziekenhuisniveau openbaar te maken.

Inmiddels zijn ruim 57.000 patiënten met een borsttumor, invasief 
mammacarcinoom of Ductaal Carcinoom in Situ (DCIS), geregis- 
treerd. Deze uitgebreide landelijke registratie is internationaal 
gezien uniek. Het blijkt dat de kwaliteit van de borstkankerzorg 
hoog is en dat ziekenhuizen op de meeste indicatoren heel goed 
scoren. Sinds de start van de NBCA zijn een aantal kwaliteits- 
parameters verbeterd [Figuur 1]. Zo is het percentage patiën- 
ten dat preoperatief multidisciplinair wordt besproken inmiddels  
bijna 100%. Het percentage patiënten dat binnen 5 weken na de 
diagnose start met de behandeling is toegenomen naar meer dan 
80%. Ook blijft de irradicaliteit laag: het percentage patiënten 
met een tumorpositieve snijrand na eerste chirurgie van invasief 
mammacarcinoom is gedaald van 5,5% naar 4,7%. Eenzelfde 
trend is zichtbaar voor DCIS.

Uit de registratie blijkt dat de meeste procesindicatoren zijn 
verbeterd en er nauwelijks meer verschil is tussen ziekenhuizen. 
Echter, bij sommige indicatoren wordt wel een grote spreiding 
gezien, die nog niet precies te duiden is. Een verdere verbetering 
van de kwaliteit van de borstkankerzorg wordt gerealiseerd door 
een cyclische evaluatie van de indicatoruitkomsten. Hierbij biedt 
analyse van de oorzaken van variatie in indicatoruitkomsten ove- 
rigens niet alleen inzicht in verbeterpunten in de zorgketen, maar 
analyse biedt ook inzicht om de kwaliteitsindicatoren te evalu- 
eren. 

variatie in het percentage borstbestraling met 
boost van het sparend behandeld invasief mam-
macarcinoom

Sinds de publicatie van de 5-jaars resultaten van de EORTC ‘Boost 
versus no Boost’ megatrial in 2001 is het in Nederland standaard 
om na een borstsparende operatie de protocollaire bestraling van 
de gehele borst te laten volgen door een extra boostdosis op het 
tumorgebied.1 Deze boostdosis leidt na 20 jaar tot een kleinere 
kans op een tumorrecidief in de borst (HR 0.65).2 

Toch staat de boostdosis ter discussie: 
De absolute kans op het ontstaan van een recidief na een sparen-
de behandeling is de laatste jaren sterk afgenomen. De relatieve  
risicoreductie vertaalt zich bij een deel van de patiënten in een 
zeer beperkt absoluut voordeel.  Het geven van een boost leidt tot 
een slechter cosmetisch resultaat.3,4 

Het Landelijk Platform voor Radiotherapie en Mammacarcinoom 
(LPRM) heeft daarom in 2011 de richtlijnen verder aangescherpt. 
De winst door de boost dient afgezet te worden tegen leeftijd, 
comorbiditeit, en de kans op vermindering van het cosmetisch 
effect. Zo kan bij patiënten ouder dan 50 jaar zonder additionele 
risicofactoren, waarbij de kans op een recidief minder dan 1% 
per jaar is, na een radicale resectie de boost achterwege gelaten 
worden.5

Toepassing van de boost 
In de NBCA is het toedienen van de boost duidelijk afgenomen van 
bijna 100% in 2001 tot 70% in 2011 naar 50% in 2013. De onder-
linge variatie tussen radiotherapie-instellingen is afgenomen van 
32-95% in 2011 naar 33-79% in 2013 [Figuur 1].

Interpretatie en conclusie
De afgenomen toepassing van de boost weerspiegelt de landelijke  
implementatie van de aanbevelingen van het LPRM. Het is interes-
sant of het gebruik van de boost stabiliseert of verder afneemt. 
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Indicator 2: Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd (norm >90%). 
Indicator 6 +7: Percentage patiënten dat pre- en postbehandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag 
beschikbaar is (norm >90%). 
Indicator 24: Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie. 
Indicator 25: Wachttijd tussen diagnose en eerste operatie (exclusief directe reconstructie) (norm >90%). 
Indicator 13A: Irradicaliteit bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) (norm <15%). 
Indicator 14A: Irradicaliteit bij eerste mammasparende operatie voor DCIS (norm <30%).
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De spreidingsbreedte in het percentage borstbestraling met boost van het sparend behandeld invasief mammacarcinoom, berekend over alle radiotherapiecentra 
participerend binnen de NBCA (kalenderjaar 2011 versus 2013).
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borstsparende therapie 2.0: 
borstcontoursparend opereren

Het behouden van de borst is bij de behandeling van borst-
kanker steeds belangrijker. Oorspronkelijk werd het percentage 
borstsparende operaties als kwaliteitsindicator gehanteerd.  
Landelijk ligt het percentage borstsparende operaties voor invasief 
mammacarcinoom al jaren op 60%. Borstsparend opereren is  
alleen mogelijk indien een radicale resectie kan plaatsvinden met  
behoud van een acceptabel cosmetisch resultaat. Bij grote  
tumoren is neo-adjuvante chemotherapie de enige methode om 
(bij voldoende respons) een borstsparende operatie te kunnen 
doen. Naast borstsparend opereren kan een borstreconstructie 
de borstcontour herstellen na een borstamputatie. Het geven van 
neo-adjuvante chemotherapie en een directe reconstructie weer-
spiegelen beide inspanningen om de borstcontour te behouden. 
Binnen de NBCA wordt momenteel gekeken hoe deze behan-
delingen het percentage borstcontoursparende ingrepen beïn- 
vloeden en of deze bevindingen moeten leiden tot het aanpassen 
van de indicator.

Onderzoek
De verdeling van de behandelingsmogelijkheden: 67% krijgt 
borstcontoursparende therapie; 60% in de vorm van een borst-
sparende operatie (evt. met neo-adjuvante chemotherapie) en 7% 
door een directe borstreconstructie. 
Neo-adjuvante chemotherapie wordt slechts bij 12% van de 
patiënten gegeven (ziekenhuisvariatie 0-45%). Een directe recon-
structie wordt slechts verricht bij 16% van de patiënten die een 
ablatio krijgen (ziekenhuisvariatie 0-67%). In figuur 1 wordt de 
ziekenhuisvariatie van beide behandelingen getoond en daarmee 
het percentage borstcontoursparende behandelingen.  

Interpretatie van resultaten en conclusie
Met de indicator ‘borstcontoursparende behandeling’ denken we 
de kwaliteitsmeting te verbeteren ten opzichte van de indicator 
‘percentage borstsparende chirurgie’. Momenteel wordt gewerkt 
aan de precieze definiëring van deze indicator, zodat deze kan 
worden opgenomen in de NABON-indicatorenset. 
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Sinds 2012 worden patiënten die longchirurgie ondergaan vanwe-
ge longkanker, uitzaaiingen in de long, afwijkingen in mediasti-
num of goedaardige afwijkingen aan de long, geregistreerd in de 
DLSA. De DLSA heeft als doel inzicht te creëren in de longchirur-
gische zorg. Bij een deel van de patiënten is het noodzakelijk om 
een anatomische parenchymresectie uit te voeren, waarbij een 
anatomisch segment, een kwab of zelfs een gehele long  verwij-
derd wordt. De Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie (NVvL) 
hanteert een minimum van 20 anatomische longparenchym-  
resecties per jaar om goede zorg te kunnen leveren als ziekenhuis. 

Resultaten en conclusie
Figuur 1 geeft het aantal longparenchymresecties per zieken-
huis weer voor 2013 en 2014 en geeft daarmee inzicht in hoeveel  
instellingen de minimumnorm hebben gehaald in 2014 in ver- 
gelijking tot 2013. De NVvL benadert actief de ziekenhuizen waar 
de minimumnorm niet is behaald om dit te verbeteren, of deze 
behandeling in een ander ziekenhuis onder te brengen via samen-
werkingsverbanden. 
Het effect van centralisatie kan met de gegevens uit de DLSA goed  
gemonitord worden en geeft een betrouwbaar inzicht in welke 
ziekenhuizen een bepaalde behandeling wordt aangeboden.
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Staafdiagram met het aantal patiënten dat een longparenchymresectie onderging, vanwege een benigne of maligne oorzaak, 
per ziekenhuis (2013-2014).
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Staafdiagram met het percentage borstcontoursparend geopereerde patiënten vanwege een invasief mammacarcinoom, 
van 10 ziekenhuizen uit de NBCA (NBCA-jaar 2011 – NBCA-jaar 2014). 
Ter vergelijking is het landelijk gemiddelde weergegeven (NBCA).

NBCA Figuur 1.



verlagen van het percentage ondergestadieerde 
patiënten met longkanker in ziekenhuizen

Patiënten gediagnosticeerd met longkanker kunnen baat heb-
ben bij drie soorten behandelingsmodaliteiten, namelijk long-
chirurgie, longradiotherapie en systemische therapie (chemo- 
therapie/immunotherapie). Het is niet ongewoon patiënten een 
combinatie van deze therapieën te bieden om de kans op lange- 
termijnoverleving te optimaliseren. Multidisciplinair samen- 
werking is belangrijk om de beste behandeling voor de individu-
ele patiënt te bepalen. Het multidisciplinaire team draagt zorg 
voor het juist inschatten van de uitgebreidheid van de longkanker 
(stadiëren) op basis van alle diagnostiek en het instellen van het 
juiste behandelplan aan de hand van deze stadiëring. De stadië- 
ring wordt eerst beschreven aan de hand van een klinisch stadium 
(cTNM). Na een longparenchymresectie is het verwijderde long-
weefsel beschikbaar, waaruit een pathologisch stadium (pTNM) 
wordt geconcludeerd. 

Het stadium is opgebouwd uit drie onderdelen: de grootte en even-
tueel doorgroei van de primaire tumor (T-stadium), uitzaaiingen 
in naastgelegen lymfeklieren (N-stadium) en uitzaaiingen naar  
andere organen (M-stadium). Het pathologisch stadium geeft 
een nauwkeuriger beeld van de uitgebreidheid van de longkan- 
ker en kan tevens een beeld geven over hoe accuraat de klinische  
stadiering is geweest. Dit hoofdstuk geeft meer inzicht in het 
voorkomen van onder- of overstadiëring, relevantie voor de behan-
deling en wat de spreiding is tussen ziekenhuizen.  

Resultaten en conclusie
Figuur 1 geeft de verdeling weer van de overeenkomst tussen 
cTNM en pTNM in geopereerde patiënten met een niet-kleincellig 
longkanker. De helft van de patiënten (n=1520) hebben een over-
eenkomstig stadium, bij een kwart wordt het cTNM lager inge- 
schat dan het pTNM (onderstadiëring) en bij een kwart wordt het 
cTNM hoger ingeschat (overstadiëring). Gezien de indicatie voor  
behandeling wordt gesteld op basis van de stadiëring, is zowel een 
onder- als overstadiëring niet wenselijk. Overigens hoeft dit niet 
te betekenen dat patiënten ook zijn onder- of  overbehandeld. Er 

kunnen verschillende redenen voor discrepantie zijn, zoals minder 
invasieve diagnostiek, verminderde kwaliteit van de uitgevoerde 
diagnostiek, interpretatie van cTNM bij preoperatief multidisci-
plinair overleg of een verkeerde registratie van het stadium. De 
discrepantie betekent dus niet per definitie een slechte stadiëring. 
Figuur 2 geeft per ziekenhuis het percentage patiënten weer 
waarbij er onderstadiëring was. Het landelijke percentage onder-
stadiëring is 27%, met een ziekenhuisspreiding van 13-36%. Drie 
ziekenhuizen hebben een significant lager percentage dan de rest.  
Dit wekt de suggestie dat hier een goede stadiëring plaatsvindt. 
Door het delen van deze best practice met andere ziekenhuizen 
kan in de toekomst het percentage ondergestadieerde patiënten 
worden verlaagd. Tevens wordt met alle betrokken specialismen 
gewerkt aan een verbeterplan, waarbij in 2016 een kwaliteits- 
indicator over dit onderwerp zal worden ingevoerd. 
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Funnelplot voor verschillen tussen ziekenhuizen in percentage patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom waarvoor longresectie, dat een onderstadiering heeft van het
klinisch tumorstadium (2013-2014).
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werking radiotherapie al dan niet in combinatie met 
chemotherapie bij de behandeling van longkanker

Patiënten met longkanker ondergaan afhankelijk van het ziek-
testadium verschillende behandelingen, waaronder eventueel 
een bestralingsbehandeling (radiotherapie). Radiotherapie kan 
op verschillende manieren worden toegediend: als enige therapie 
gedurende 5 tot 6 weken (conventioneel) of als kort bestralings- 
schema met een beperkt aantal nauwkeurige bestralingen met een 
hoge bestralingsdosis per keer (stereotactische bestraling). Voorts 
kan bestraling gelijktijdig met (concurrent) of na chemothera-
pie (sequentieel) worden gegeven. Voor stereotactische bestra- 
ling wordt gekozen bij patiënten, die enkel een tumor in de long 
hebben (stadium I), maar om medische redenen (bijvoorbeeld 
hartinfarct) geen operatie kunnen ondergaan. De gecombineerde 
behandeling van chemotherapie en bestraling is standaard bij het 
niet te opereren voortgeschreden ziektestadium, stadium IIB of 
III, met lymfeklieruitzaaiingen buiten de long. Als patiënten ook 
andere ziekten hebben, kan gekozen worden alleen radiotherapie 
(zonder chemotherapie) te adviseren.

De DLRA
Na de pilot is in 2014 landelijk gestart met de DLRA. Inmiddels 
zijn 17 radiotherapie-instituten aangesloten, waarvan 14 in 2014 
in totaal 1350 patiënten hebben ingevoerd. Alle patiënten met 
niet-kleincellig longkanker (NSCLC) zijn behandeld met een in 
opzet genezende (curatieve) behandeling. Per centrum wordt in 
figuur 1 het aantal behandelde patiënten getoond en de toege-
paste bestralingsvormen gespecificeerd. 

Interpretatie resultaten/conclusie
De meeste patiënten met NSCLC hebben ziekte stadium III. 
Daarom verbaast het niet dat het grootste deel van de patiënten  
chemoradiotherapie heeft gekregen, gevolgd door steretactische 
bestraling. Stereotactische bestraling wordt vooral toegepast 
bij patiënten die medisch inoperabel zijn. Dat aandeel zal de 
komende jaren stijgen, aangezien deze niet-invasieve behande-
ling vergelijkbare resultaten hebben als chirurgie voor patiënten 
met stadium I. 

kwaliteitsindicatoren voor radiotherapie bij 
longkanker

Indicatoren
De kwaliteit van de bestralingsbehandeling wordt vooral geëva- 
lueerd aan de hand van procesindicatoren [Figuur 1]. Naast de 
wacht- en doorlooptijden is het maken van een plannings-CT,  
waarop ter voorbereiding van een bestralingsbehandeling de tumor, 
lymfklieren en risico-organen ingetekend worden, essentieel. Op 
basis hiervan wordt het bestralingsplan gemaakt. Tevens is positie-
verificatie van belang om tijdens de bestraling zeker te weten dat 
de tumor juist bestraald wordt. Om positie van de patiënt en het 
doelgebied te controleren worden op het bestralingstoestel Mega- 
Volt foto’s gemaakt (tweedimensionaal beeld) of ConeBeam CT 
scan (drie- of vierdimensionaal beeld). Daarnaast is de verhouding 
tussen concurrent en sequentiële chemoradiotherapie een belang- 
rijke kwaliteitsindicator, omdat concurrent de voorkeur heeft1, 
maar niet bij alle patiënten toegepast kan worden. De variatie in 
de toepassing hiervan zegt daarom iets over de kwaliteit van zorg, 
vooral als daarbij de uitkomst voor de patiënt, zoals bijwerkingen 
en overleving, wordt meegenomen.    

Indicatorenresultaten
Na verwijzing is 58% van de patiënten die hiermee behandeld zijn 
binnen 21 dagen met de stereotactische radiotherapie begonnen. 
Ook is na de plannings-CT-scan 65% van de patiënten binnen 10 
dagen met de bestraling gestart. Bij ruim 90% van de patiënten 
heeft positieverificatie plaatsgevonden, zowel bij stereotactische 
radiotherapie als bij chemoradiotherapie (spreiding 50%). De 
combinatiebehandeling van chemotherapie en radiotherapie 
wordt voor 58% concurrent en 42% sequentieel uitgevoerd 
(spreiding 8-92%), waaruit blijkt dat niet alle instituten dit bij 
alle stadium III NSCLC-patiënten aanbieden. Over 2014 zijn er 
drie instituten die op bovengenoemde indicatoren rond de 75% 
scoren. 
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Staafdiagram voor het aantal patiënten ingevoerd in de Dutch Lung Radiotherapy Audit (DLRA) in 2014.

DLRA Figuur 1

Staafdiagram met het percentage patiënten die voldoen aan de kwaliteitsindicatoren met betrekking tot diagnostisch- en behandelproces van 
patiënten met longcarcinoom (2014).
* SBRT: stereotactische radiotherapie.
** CRT: chemoradiotherapie
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onderzoek en registratie van aantallen pancrea-
toduodenectonomieën per ziekenhuis

Vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en verschil- 
lende instanties, zoals de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
(NVvH) en de  multidisciplinaire Stichting Oncologische Samen-
werking (SONCOS) is vastgesteld dat een ziekenhuis gemiddeld 
tenminste 20 pancreatoduodenectomieën (Whipple/PPPD) per 
jaar moet uitvoeren. Op basis van wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat de postoperatieve sterfte lager is in ziekenhuizen die 
meer dan 20 pancreatoduodenectomieën per jaar verrichten. 
Ook is de langetermijnoverleving beter bij patiënten die in een 
dergelijk hoog-volumeziekenhuis zijn geopereerd.1-3 Omdat de 
gegevens van de DPCA door verschillende instanties gebruikt 
worden, is de volledigheid van het aantal geregistreerde pancrea- 
toduodenectomieën per centrum een belangrijke maat in 2014. 

Resultaten en conclusie
Het aantal geregistreerde pancreatoduodenectomieën in 2014 
voor een vooropgesteld mogelijke tumor is in totaal 601 [Figuur 
1]. Zes van de 20 deelnemende ziekenhuizen hebben <20 resec-
ties. De DPCG heeft met betrokken organisaties (incl. Zorgverze-
keraars Nederland) afgesproken dat de DPCA het enige register is 
waaruit het aantal pancreatoduodenectomieën per centrum per 
jaar wordt afgelezen. 

Per 2015 wordt gestreefd naar controle op de volledigheid van 
de registratie van (pancreas)resecties met verdenking op een 
pancreas- of periampullaire tumor met behulp van gegevens uit 
de PALGA-registratie. Zo zal een nagenoeg volledige registratie 
bereikt worden. Omdat 2014 het eerste volledige registratiejaar 
was, kan uit de vergelijking met PALGA nog blijken dat er onder-
registratie was. Er is daarom bewust nog geen vergelijking tussen 
ziekenhuizen gemaakt op uitkomsten van zorg. De wetenschap-
pelijke commissie van de DPCA/DPCG is voornemens alle inge- 
voerde patiënten te controleren op tenminste de meest relevante 
complicaties en overlijden. 

mortaliteit en complicaties 

Een recent Europees rapport concludeerde dat de zorg voor 
patiënten met een pancreascarcinoom in Nederland de beste 
is van Europa.1 De DPCA biedt de unieke mogelijkheid om deze 
kwaliteit van zorg in Nederland nauwkeurig te monitoren en verder 
te verbeteren.

Resultaten en conclusie
De mortaliteit na pancreasresecties voor tumoren en premaligne 
afwijkingen van 4% in 2014 in Nederland [Figuur 1]  komt overeen 
met de internationale literatuur uit expertcentra.2-7  Ook het aantal 
(klinisch relevante graad B/C) postoperatieve complicaties komt 
overeen met de internationale literatuur. In de komende jaren zal 
er ook aandacht zijn voor de kans dat patiënten overlijden na het 
ontstaan van een ernstige complicatie (failure to rescue). Door ver-
betering van de perioperatieve zorg kan de sterftekans ten gevolge 
van complicaties mogelijk verder worden verlaagd. 
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Staafdiagrammen voor het aantal patiënten met een pancreaticoduodenectomie per ziekenhuis ingevoerd in de DPCA (2014).

DPCA Figuur 1.
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resultaten van behandeling met nieuwe 
geneesmiddelen bij gevorderd melanoom

De DMTR bestaat sinds 1 juli 2013. In deze registratie worden 
patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of stadium IV huid- 
of oogmelanoom geregistreerd. De aanleiding voor dit register was 
de introductie van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling 
van het gevorderd melanoom: het monoklonaal anti-CTLA-4  
antilichaam ipilimumab en de BRAF-remmers. Het specifieke  
indicatiegebied, het toxiciteitsprofiel en de noodzaak om de be-
handeling doelmatig in te zetten, heeft geleid tot centralisatie van 
deze behandeling in 14 melanoomcentra verspreid in Nederland. 1 

De data-invoer van de DMTR wordt gecoördineerd door het IKNL 
en uitgevoerd door registratiemedewerkers van IKNL of van 
de centra zelf. De ingevoerde gegevens moeten geaccordeerd 
worden door de medisch coördinator van het betreffende mela-
noomcentrum. De inclusie van patiënten verloopt voorspoedig, het 
accorderen van de gegevens is nog niet compleet. Hierdoor is het 
niet uitgesloten dat de komende jaren nog een kleine verschuiving 
zal plaatsvinden van de alhier beschreven gegevens.

De voorwaardelijke vergoeding vanuit het Zorginstituut Neder-
land voor behandeling met de BRAF-remmer vemurafenib en het 
anti-CTLA 4 antilichaam ipilimumab voor gemetastaseerd mela-
noom is in de loop van het jaar 2012 toegekend. 2,3  In de DMTR is 
dan ook met terugwerkende kracht van 1 juli 2012 tot de start van 
het register op 1 juli 2013 de behandeling van patiënten met een 
van de genoemde middelen gedocumenteerd (retrospectief jaar/
jaar 1).  Vanaf 1 juli 2013 zijn alle patiënten met een irresectabel 
stadium IIIc en/of stadium IV melanoom geregistreerd; ongeacht 
het type behandeling dat zij hiervoor hebben gehad (jaar 2). 

In 2014 is ook de voorwaardelijke vergoeding voor de BRAF- 
remmer dabrafenib toegekend.4 Daarnaast is in hetzelfde jaar 
de indicatie, en daarmee de vergoeding,  voor ipilimumab voor 
behandeling van gemetastaseerd melanoom aangepast van  
enkel tweedelijns- naar eerstelijns behandeling.5 Gevolgen hiervan 
zijn in de DMTR terug te zien. In figuur 1 zijn de verschillende sys-
temische therapieën bij patiënten met een irresectabel stadium 

IIIc en/of stadium IV melanoom  weergegeven en uitgesplitst per 
registratiejaar. In het tweede registratiejaar, waarin ipilimumab 
de laatste 5 maanden was geregistreerd voor de eerste lijn, werd 
al 13% van de patiënten behandeld met ipilimumab in de eerste 
lijn, waar een jaar daarvoor nog geen sprake van was. 

Figuur 1 maakt ook zichtbaar dat een belangrijk aantal van de 
Nederlandse patiënten in studieverband behandeld wordt met 
de combinatie van een BRAF- en MEK-remmer of met anti-PD1- 
behandeling (36% van de patiënten met systeemtherapie in de 
eerste lijn). Deze vormen van behandeling zijn veelbelovend voor 
patiënten met een gemetastaseerd melanoom gezien de posi-
tieve resultaten van internationale fase 3-studies die in 2014 zijn 
gepubliceerd. 

De verwachting is dat deze nieuwe behandelingen van geme-
tastaseerd melanoom in de komende periode ook voor voor-
waardelijke vergoeding in aanmerking gaan komen. De DMTR 
kan dan vervolgens een goed inzicht geven wat de waarde van 
deze nieuwe behandelingen voor  de patiënten met een geme-
tastaseerd melanoom in de Nederlandse praktijk  is (real world 
evidence). 
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leverchirurgie in nederland

Leverchirurgie kan zowel voor benigne als maligne indicaties 
plaatsvinden. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van 
de aantallen verrichtingen per indicatiegebied en een opsomming 
van enkele relevante bijbehorende trials.

Indicaties
Figuur 1 laat de belangrijkste indicaties voor leverchirurgie in Ne- 
derland zien. 
• De meerderheid (bijna 70%) van de leverchirurgie wordt uit-
gevoerd voor colorectale levermetastasen (CRLM). Hierbij moet 
worden vermeld dat percutane ablatieprocedures (nog) niet in de 
DHBA worden geregistreerd.
• Op de tweede plaats staan primaire levertumoren met 17%. Dit 
betreft voornamelijk het hepatocellulair carcinoom. In 2015 zal 
de registratie worden uitgebreid met leverresecties in verband 
met cholangiocarcinoom. 
• Benigne leverchirurgie, veelal voor adenomen, betreft ruim 8% 
van de leveroperaties in 2014. 
• Tot slot is er een verzamelcategorie met levermetastasen 
van andere origine (bijvoorbeeld mammacarcinoom en oculair 
melanoom).
• Van het totale aantal ingrepen is 11% volledig laparoscopisch 
uitgevoerd. 

Trials
• Drainagetrial: Alle patiënten met een resectabel cholangiocarci-
noom en een indicatie voor pre-operatieve drainage komen in aan-
merking voor deelname aan de drainagetrial (www.drainage-trial.nl). 
• PALM-studie: Alle zwangere vrouwen met een adenoom kleiner 
dan 5 cm worden bij voorkeur vervolgd via de PALM-studie. Dit is 
een observationeel onderzoek naar het gedrag van leveradenomen 
in deze omstandigheden (www.palm-study.nl). 
• Orange 2 trial: Momenteel loopt er nog 1 trial met betrekking tot 
laparoscopische leverresecties; de Orange 2 plus trial waarin open 
met laparoscopische hemihepatetcomieën met elkaar worden 
vergeleken. 
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DHBA Figuur 1.

De Orange 2 trial waarin de laparoscopische versus open seg-
ment 2/3 resecties met elkaar werden vergeleken is per 1 juli 2014 
gesloten [www.orangetrial.eu].

colorectale levermetastasen: missen we teveel? 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden: In figuur 1 wordt een 
deductie gemaakt op basis van getallen van de Nederlandse 
Kanker Registratie (NKR), de DHBA én de gegevens uit de lite- 
ratuur en richtlijnen. 

Het onderzoek 
De NKR registreert ruim 13000 nieuwe diagnoses van colorectaal 
carcinoom (CRC) per jaar.1 Synchrone levermetastasen bestaan 
bij 20-25% van deze patiënten.2 Het is niet bekend bij hoeveel 
patiënten in een later stadium alsnog levermetastasen ontstaan, 
maar na 5 jaar is het cumulatief risico 15-25%.3 De meest voorzich-
tige schatting op basis van twee bevolkingsstudies uit de jaren 90 
en begin van deze eeuw is 4000-6500 patiënten met een colorec-
tale levermetastase (CRLM).4,5 
Volgends de literatuur komt 30-50% van de  patiënten, al dan niet 
na inductie chemotherapie, in aanmerking voor een curatieve 
behandeling.6,7 Uitgaande van 4000 patiënten met CRLM zou- 
den jaarlijks 1200-2000 leverresecties voor CRLM gedaan moeten 
worden. 

Evaluatie en conclusie
In 2014 werden 839 patiënten die een leverresectie ondergin-
gen vanwege CRLM (eventueel in combinatie met ablatie)  
geregistreerd in de DHBA. Dat is een discrepantie van 354-
1150 patiënten ten opzichte van het theoretische verwachte  
aantal. Dit zou betekenen dat slechts 42-70% van de patiënten die 
voor een resectie in aanmerking komt, ook daadwerkelijk wordt  
geopereerd (en geregistreerd in de DHBA). Dit aantal moet worden 
verminderd door factoren zoals natuurlijk beloop, behandelwens 
van patiënten en (nog) niet geregistreerde percutane ablatie pro-
cedures. Om iedere patiënt een kans te geven op een curatieve 
behandeling is het noodzakelijk dat deze behandelbeslissing  
genomen wordt tijdens een MDO in een centrum met expertise in 
de leverchirurgie. 
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interpretatie van resultaten 'complete debulking' 
en variatie tussen ziekenhuizen

De behandeling van patiënten met een gevorderd ovarium- 
carcinoom bestaat uit chirurgie en chemotherapie. Het doel van 
chirurgie is het bereiken van een complete debulking (geen tu-
morweefsel meer waarneembaar) voor een betere overleving. 
Figuur 1 toont dat het percentage patiënten met een complete 
debulking gemiddeld 60% is, maar er is forse variatie tussen zie- 
kenhuizen. Kan men op basis hiervan spreken van best or worst 
practices?

Resultaat van de debulking
De uitkomst complete debulking moet met terughoudendheid 
bekeken worden. Ten eerste kunnen de resultaten in dit eerste 
registratiejaar beïnvloed zijn doordat mogelijk niet alle patiënten 
geregistreerd zijn. Een aantal ziekenhuizen hebben minder dan 
20 debulkingen met een grote spreiding. Zij hebben mogelijk niet 
alle patiënten geregistreerd, omdat ziekenhuizen deze ingreep 
alleen mogen uitvoeren indien zij meer dan 20 debulkingen doen. 
Van 7 procent van de patiënten waren de gegevens onvoldoende 
ingevuld om te analyseren.

Ook moet rekening gehouden worden met verschillen in patiënt-
populatie (casemix) en dat complicaties de kwaliteit van de be-
handeling ook bepaald wordt door complicaties die de kwaliteit 
van leven en het starten of hervatten van chemotherapie nadelig 
kunnen beïnvloeden. 

Conclusie
De indicator ‘compleetheid van debulking’ zegt niet alles over 
de kwaliteit van de behandeling. Een potentieel gevaar van het 
teveel benadrukken van deze indicator is dat men selectiever de 
indicatie stelt tot een debulkingoperatie om beter te ‘scoren’. Hier-
door zou patiënten een kans op een debulking worden ontnomen. 
Wanneer de overleving en kwaliteit van leven inzichtelijk zijn, kan 
een gedetailleerde analyse hopelijk leiden tot een juiste interpre-
tatie. 
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niet moeilijk om over deze cijfers te praten. De Graaf ervaart het wel 
als een nieuwe en soms lastige dynamiek om met andere spelers in 
het veld de cijfers te bespreken. “De juiste interpretatie van cijfers is 
voor hen lastig. Onjuiste interpretatie ligt op de loer met alle mogelijke 
gevolgen van dien. Bovendien kan dan ook nog eens de publieke opinie 
er mee aan de haal gaan.”

Evalueren
Onderdeel van kwaliteit leveren is volgens De Graaf ook beseffen 
dat je niet alles kunt. Je moet je beperken tot een deel van het vak 
en soms complexe operaties overlaten aan gespecialiseerde colle-
ga’s.  Af en toe moeten patiënten daarvoor doorverwezen worden 
naar een ander ziekenhuis. “De metingen kunnen daarin meer nuance 
aanbrengen. Jammer is namelijk dat er teveel nadruk ligt op aantallen 
operaties, terwijl kwaliteit vaak hele andere zaken betreft. Maar deze 
manier van gedifferentieerd werken is zeker kwaliteitsverhogend.” 
Verder legt De Graaf uit dat er  binnen het ziekenhuis steeds meer 
vaste momenten zijn waar specialisten met elkaar de patiënten en 
aanverwante zaken bespreken. En je wordt structureel in je functio- 
neren als specialist beoordeeld. Dat werkt ook kwaliteitverhogend. “Het 
is goed om ervaringen te delen, zodat het de cultuur wordt om elkaar laag- 
drempelig aan te spreken. Het risico op complicaties en calamiteiten 
kan daarmee verminderd worden.” En dat is de kwaliteitsverbetering 
waar het allemaal om draait, aldus De Graaf. 

Interview met Eelco de Graaf
chirurg in het IJssellandziekenhuis
Capelle aan den IJssel

DE JUISTE INTERPRETATIE VAN CIJFERS IS VOOR HEN LASTIG, ONJUISTE 
INTERPRETATIE LIGT OP DE LOER MET ALLE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN 
DIEN. BOVENDIEN KAN DAN OOK NOG EENS DE PUBLIEKE OPINIE ER MEE 
AAN DE HAAL GAAN.

Volgens Eelco de Graaf draait het bij best practice voor een dokter om 
kennis en vaardigheid maar zeker ook om empathie en goede com-
municatie met de patiënt. “Daarbij gaat het er om patiënten te helpen 
kiezen bij de behandeling en ervoor te zorgen dat hij of zij kan leven 
met wat er gebeurt,” legt De Graaf uit. In zijn communicatie houdt hij 
rekening met het type patiënt; de één wil heel expliciet alle details 
weten, de ander juist liever niet. “Ik leef daarin met mijn patiënten 
mee, maar ik trek wel een grens. Alles moet bespreekbaar blijven, ik 
moet de patiënten laten zien wat het beste voor ze is. Ik blijf trouw 
aan kwaliteit.” De Graaf legt uit dat dokters bij het bepalen van best 
practice geneigd zijn naar klassieke criteria te kijken zoals complicaties 
na een operatie, terwijl er voor de patiënt ook een andere kant is. 
“Zoals de vraag: hoe ziek word ik van een chemo, wat is mijn kwaliteit 
van leven na de behandeling?”

Druk op presteren
Er is de laatste jaren groeiende aandacht voor kwaliteit van zorg. 
Steeds meer zaken worden gemeten en transparant gemaakt. Wat 
doet dat met een dokter? Eelco de Graaf vindt de druk op presteren 
niet anders dan voorheen, toen er minder metingen waren. “Ik heb 
het altijd normaal gevonden te streven naar de beste kwaliteit voor 
mijn patiënt. Dat zat er al in en is niet veranderd nu de buitenwacht 
is gaan meten.” Hij vindt het juist handig dat hij via de DSCA op een  
presenteerblaadje krijgt hoe hij en de rest van Nederland zijn werk 
doet. “Dat geeft ons betere inzichten en helpt ons om te verbete- 
ren en kritisch te zijn op ons werk.” Binnen de beroepsgroep is het 

best practices vanuit de dokter
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verbeteren. De dokters kunnen van elkaars resultaten leren. Daarom 
zijn we heel blij met de kwaliteitsregistraties,” aldus Van der Meeren. 
Overigens wil ook CZ zelf transparant zijn. Op hun website is precies 
te zien op welke criteria ze hun selectieve zorginkoop baseren. 

Belang van de patiënt
Er zijn verschillende perspectieven op goede zorg, wat CZ betreft telt 
vooral het perspectief van de patiënt. “Het is ongelooflijk belangrijk 
dat een arts naar de individuele wens van de patiënt kijkt. Kwaliteit 
van leven moet bij elke beslissing voorop staan en dat kan voor iedere 
patiënt iets anders betekenen. Wij vertegenwoordigen de bij ons ver-
zekerde patiënten bij de zorginkoop. We willen hen goede kwaliteit 
van zorg garanderen” aldus Van der Meeren. Wat CZ betreft gaat 
DICA door met het opzetten en uitbreiden van landelijke kwaliteits-
registraties. De CEO van CZ sluit af: “Als we weten dat de zorg ergens 
heel goed is, dan moet iedereen dat weten. Het is heel belangrijk om 
kennis over best practices te delen.” 

Interview met Wim van der Meeren
CEO van Zorgverzekeraar CZ

HET IS ONGELOOFLIJK BELANGRIJK DAT EEN ARTS NAAR DE INDIVIDUE-
LE WENS VAN DE PATIËNT KIJKT. KWALITEIT VAN LEVEN MOET BIJ ELKE 
BESLISSING VOOROP STAAN EN DAT KAN VOOR IEDERE PATIËNT IETS 
ANDERS BETEKENEN.

Wim van der Meeren van CZ legt uit dat kijken naar best practices voor 
een zorgverzekeraar heel belangrijk is. “Op veel gebieden in de zorg is 
nog sprake van praktijkvariatie, die moet omlaag. Het kan niet zo zijn 
dat als op plek A hele goede zorg wordt geleverd, dat op plek B niet 
zo is. Al die kennis moet worden benut zodat de kwaliteit van zorg 
ook op andere plekken omhoog gaat.” Om dat voor elkaar te krijgen, 
moet je meten volgens Van der Meeren. “Als resultaten goed gere- 
gistreerd worden, is het zichtbaar waar de zorg beter is en daar kun 
je van leren. De arts heeft een intrinsieke motivatie om de beste zorg 
te leveren.”

Transparantie
De resultaten van registraties zijn transparant gemaakt, hoe leidt dit 
tot betere zorginkoop? CEO Van der Meeren legt uit dat CZ in 2010 
als eerste begon met selectieve inkoop van zorg bij borstkanker,  
inmiddels op meer gebieden. “We zijn op basis van de toen beschik-
bare informatie gaan kijken waar de randvoorwaarden voor de beste 
zorg in orde waren. Alleen met die ziekenhuizen zijn we contracten 
aangegaan. Als bijvoorbeeld de aantallen van een bepaalde behan-
deling te laag waren, leek het ons beter om die specialisatie aan een  
ander ziekenhuis over te laten.” De afwegingen voor selectieve inkoop 
kunnen nu steeds meer gebaseerd worden op echte uitkomstmetin-
gen. Toen CZ net begon met selectieve inkoop, was de vereniging 
van Heelkunde hier niet blij mee. Inmiddels is er wederzijds begrip en 
waardering. “Meten is weten! Waar het mogelijk is kwaliteit goed te 
meten,  kan je over kennis beschikken waarmee je overal de zorg kan 

best practices vanuit de zorgverzekeraar

VIA HET DICA TRANSPARANTIEPORTAAL ZORG HEBBEN 
97 KLINIEKEN 277 INDICATOREN AANGELEVERD MET 
KWALITEITSINFORMATIE OVER RUIM 30 ZIEKTEBEELDEN: 
91 STRUCTUUR-, PROCES- EN UITKOMSTINDICATOREN 
KONDEN DIRECT UIT DE CLINICAL AUDITS BEREKEND 
WORDEN.



Niet-oncologische registraties

januari 2015 is de Parkinsonregistratie 
landelijk gestart.

ziekenhuizen registreren hun patiënten 
in de Parkinsonregistratie.

minuten piano gespeeld met mijn oudste 
kleinzoon.

dpia dutch parkinson’s insight audit



cijfers en feiten over de aneurysmachirurgie in 
nederland

De DSAA registreert sinds januari 2013 alle patiënten met een  
primair aneurysma van de infrarenale aorta abdominalis (AAA) die 
chirurgisch behandeld zijn. Suprarenale aneurysmata vallen bui- 
ten de huidige registratie. 
Inmiddels registreren 64 ziekenhuizen patiënten in de DSAA 
[Figuur 1]. In totaal zijn 5802 patiënten geregistreerd. In totaal 
werden er 5627 patiënten meegenomen in de analyses. 

De landelijke kwaliteitsindicatoren in de aneurysmachirurgie 
zijn grotendeels structuur- en procesindicatoren, samengesteld in 
overleg met de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV) 
en gebaseerd op de landelijke richtlijn (2009) in het expertrapport 
doelmatig gebruik (2013).1,2 

Volgens de landelijke richtlijn bestaat er een indicatie voor chirurgie 
als het aneurysma bij mannen 5,5 cm of groter en bij vrouwen 5 
cm of groter is (grenswaarde). Deze grenswaarde is gesteld op 
basis van een afweging van het operatierisico ten opzichte van de 
(jaarlijkse) ruptuurkans.1 

Indicaties waarbij overwogen kan worden bij een kleinere diame-
ter over te gaan tot een operatie zijn: 
• een sacculair aneurysma (ongeschikte anatomie)
• een aortoiliacaal aneurysma met een groot iliacaal aneurysma 
• een snelgroeiend aneurysma1

• voorkeur van de patiënt1

• een klein symptomatisch aneurysma1

• een aneurysma van 5 tot 5,5 cm dat geschikt is voor EVAR,
omdat het operatierisico beduidend lager is bij EVAR1,3

 
Het doel van dit hoofdstuk is om op landelijk niveau te evalueren 
bij welke aneurysma diameters AAA operaties worden uitgevoerd 
en of er variatie is tussen ziekenhuizen in het percentage patiënten 
dat geopereerd wordt volgens de indicatiestelling in de richtlijn. 
Tevens wordt gekeken naar welke factoren in de praktijk een rol 
spelen bij het besluit om bij een kleinere diameter van het aneu-
rysma te opereren.

Interpretatie resultaten
Het merendeel van de mannelijke patiënten wordt geopereerd bij 
een aneurysmadiameter van 5,5-7,0 cm (gemiddeld 6,1 cm); vrou- 
wen werden behandeld bij een diameter van 4,9-6,1 cm (gemiddeld 
5,7 cm) (figuur 2). Bij 17% van de operaties was de aneurysmadia- 
meter onder de grenswaarde (vrouwen 9,6%, mannen 19%).

Figuur 3a laat de ziekenhuisvariatie zien in het percentage 
patiënten dat geopereerd is met een kleinere diameter dan de 
grenswaarde zoals gesteld in de richtlijn (zowel mannen als vrou- 
wen). De variatie in indicatiestelling lijkt groot, niet louter op toeval 
gebaseerd en niet gerelateerd aan het aantal ingrepen dat het zie- 
kenhuis jaarlijks uitvoert. Het percentage operaties bij aneurys-
mata onder de grenswaarde is hoger bij EVAR (18%, figuur 3b) dan 
bij open chirurgie (15%). 
Factoren die in de DSAA geassocieerd zijn met het opereren van 
aneurysmata onder de gestelde grenswaarde zijn leeftijd, ge-
slacht en comorbiditeit. Bij relatief jonge mannen wordt vaker 
gekozen om vroegtijdig te opereren. Uit multivariabele analyse 
met correctie voor deze factoren blijkt bovendien dat bij de EVAR- 
procedure 1,4 keer vaker sprake is van een aneurysmadiameter 
onder de grenswaarde (95% CI 1,1-1,7) ten opzichte van een open 
procedure. Hierbij zijn de endovasculaire procedures die later zijn 
geconverteerd (0,3%) tot de EVAR-groep gerekend.

Beperkingen
Hoewel de gevonden verschillen in indicatiestelling tussen zieken-
huizen  aanleiding zijn voor verder onderzoek, is het van belang te 
benadrukken dat de DSAA niet alle relevante gegevens verzamelt 
die deze verschillen mogelijk (deels) zouden kunnen verklaren.

Conclusie
Bij 17% van de geopereerde patiënten heeft een aneurysma een 
diameter onder de grenswaarde van de landelijke richtlijn, waarbij 
er variatie tussen ziekenhuizen bestaat. Met name de patiënten 
die voor EVAR in aanmerking komen, worden vroeger geope- 
reerd. Diepte-analyse is noodzakelijk voordat deze bevindingen 
kunnen worden geïnterpreteerd. 
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Aantal geopereerde electieve patiënten van laag- 
naar hoog volume ziekenhuis
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Funnelplot met het percentage electieve patiënten geopereerd 
onder de grenswaarde voor mannen en vrouwen per ziekenhuis 
van laag- naar hoog volume.
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Aantal geopereerde electieve EVAR patiënten van 
laag- naar hoog volume ziekenhuis
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Funnelplot met het percentage electieve patiënten geopereerd 
middels EVAR onder de grenswaarde voor mannen en vrouwen 
per ziekenhuis van laag- naar hoogvolume.

DSAA Figuur 3b.
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Aantal electief open geopereerde patiënten van laag- 
naar hoog volume ziekenhuis

Ziekenhuis
Gemiddeld % patiënten geopereerd < 
grenswaarde richtlijn AAA in NL
BI lower limit
BI upper limit

0 10 20 30 40
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Funnelplot met het percentage electieve patiënten geopereerd 
middels de open benadering onder de grenswaarde voor mannen 
en vrouwen per ziekenhuis van laag- naar hoogvolume.

DSAA Figuur 3c.
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Speerpunt van beleid
Informatie over kwaliteit van zorg wordt steeds toegankelijker  
gemaakt voor patiënten, maar het kan nog beter. “Het glas is nu 
halfvol, maar ik hou van volle glazen,” aldus Van den Dungen. “Het 
gaat erom dat transparantie vanzelfsprekend wordt, dat gaan we  
realiseren.” Het doel is om een cultuur te creëren waarin we van  
elkaar leren en de goede voorbeelden overnemen. “Een best practice 
is bijvoorbeeld registratie aan de bron, daar hebben we een speerpunt 
van gemaakt. Zo zie je dat een best practice tot beleid wordt verheven.” 

Dat heeft een duidelijke relatie tot het streven van DICA, om ervoor te 
zorgen dat gegevens maar eenmalig hoeven te worden vastgelegd en 
vervolgens voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt. De 
kwaliteit van de gegevens gaat omhoog en de registratielast omlaag. 

Betrouwbare informatie
Het ministerie van VWS vindt dat de patiënt makkelijk de weg moet 
kunnen vinden naar betrouwbare informatie over zorg. “Op het web 
staat veel informatie, het gaat erom de betrouwbare informatie daar- 
uit te filteren. De site Kiesbeter.nl is een goede ingang om aan de 
juiste informatie te komen. Ook dat is best practice, zo geven we de 
samenleving vertrouwen in de zorg,” sluit Van den Dungen af.

Interview met Bas van den Dungen
directeur-generaal Curatieve Zorg
ministerie VWS

HET GAAT EROM DAT TRANSPARANTIE VANZELFSPREKEND WORDT, 
DAT GAAN WE REALISEREN. HET DOEL IS OM EEN CULTUUR TE CREËREN 
WAARIN WE VAN ELKAAR LEREN EN DE GOEDE VOORBEELDEN OVERNE-
MEN.

Voor het ministerie van VWS is het bij een best practice van belang dat 
een proces, innovatie of product heeft bewezen dat het verbetering 
oplevert. Van den Dungen: “Het moet een voorbeeld zijn voor ande- 
ren om over te nemen en het in zich hebben om op grotere schaal te 
worden ingezet.” Voorwaarde hiervoor is dat de best practice vindbaar 
is en dat er aandacht voor is.

Transparantie
Het vindbaar zijn van een best practice, heeft te maken met trans-
parantie en dat sluit aan op het huidige thema van het ministerie van 
VWS.  In het Jaar van de transparantie zet VWS in op meer en betere 
informatie over de kwaliteit en kosten van de zorg. “Zijn de best prac-
tices vindbaar voor patiënten, aanbieders en verzekeraars? Alleen dan 
heb je er wat aan” legt Van den Dungen uit. Ten tweede kan transpa- 
rantie in zichzelf al een best practice zijn. “Dat het transparant is hoe 
dokters en patiënten samen een keuze maken voor betere kwaliteit 
van leven.” Het Jaar van de transparantie gaat ook over deze gedeel-
de besluitvorming.

Er zijn al veel mooie voorbeelden van best practices die transparant 
zijn. Ziekenhuizen hebben digitale poli’s, zodat een patiënt zich kan 
voorbereiden op het gesprek, UMC Utrecht geeft gelijktijdig de uit-
slagen van onderzoek door aan patiënt en de dokter. “Je moet er dan 
wel voor zorgen dat de communicatie begrijpelijk is voor de patiënt,” 
voegt  Van den Dungen toe. 

best practices vanuit de overheid



grote uitdagingen bij het benchmarken na beroerte: 
van trombolysepercentage tot deur-tot-naaldtijd

In 2014 zijn in de CVA Benchmark voor het eerst gegevens op 
patiëntniveau verzameld. De zorg voor CVA-patiënten is keten-
zorg en begint bij vroege herkenning van symptomen. Dan volgt 
transport naar het ziekenhuis, behandeling op de spoedeisende 
hulp en stroke unit, soms spoedoverplaatsing naar een regionaal 
centrum en weer terug, en verdere revalidatie, thuis, in het reva-
lidatiecentrum of verpleeghuis. Omdat CVA-zorg dus niet alleen in 
het ziekenhuis plaatsvindt, worden ook gegevens buiten het zie- 
kenhuis geregistreerd. Dit is uniek aan de CVA Benchmark en 
heeft in 2014 voor grote uitdagingen gezorgd.

Veranderingen in de zorg
Er zijn grote veranderingen in de zorg en op dit moment kan de 
registratie dit nog niet accommoderen. Dit is wel belangrijk om 
kwaliteit van zorg goed te kunnen evalueren. 

• Concentratie van zorg. De argumenten in de discussie zijn ech-
ter tot nog toe niet wetenschappelijk onderbouwd. Ziekenhuizen 
werken steeds meer samen, veelal gevolgd door lateralisatie van 
zorg. Ook verpleeghuizen specialiseren zich bijvoorbeeld in geria-
trische revalidatie van CVA-patiënten. 

• Toename van intra-arteriële behandelingen. Eind 2014 werd 
een Nederlands onderzoek gepubliceerd (MR CLEAN trial)1 dat 
een positief effect liet zien van intra-arteriële behandeling. Dit 
heeft gevolgen voor de organisatie van de CVA-zorg. Zieken- 
huizen die de eerste opvang van CVA-patiënten doen, moeten 
een intensieve samenwerking hebben met een centrum dat intra- 
arteriële behandelingen uitvoert voor tijdig ingrijpen bij patiënten 
die daarvoor in aanmerking komen. 

Resultaten
In totaal 65 ziekenhuizen hebben 33.682 patiënten ingevoerd. Dit 
betreft zowel in het ziekenhuis opgenomen patiënten met een 
CVA of zowel klinisch als poliklinisch behandelde patiënten met 

een Transient Ischaemic Attack (TIA). Bij 94% van de ingevoerde 
patiënten was tenminste geboortedatum, diagnose en tijd van 
presentatie op de spoedeisende hulp (bij CVA-patiënten) of tijd van 
aanmelding voor TIA-diagnostiek (bij TIA-patiënten) bekend. De  
resultaten van twee belangrijke indicatoren worden besproken:

 1. Het trombolysepercentage
In 2014 is ruim 18% van de opgenomen patiënten met een hersen-
infarct intraveneus getrombolyseerd [Figuur 1a]. Door de publicatie 
van de MR CLEAN trial1 is een aanzienlijke stijging (verdrievou- 
diging) van het aantal intra-arteriële behandelingen opgetreden 
[Figuur 1b].  Dit zal naar verwachting verder toenemen. Het be-
treft voornamelijk patiënten die eerst intraveneus behandeld 
werden, niet snel opknapten en waarbij scans een vaatafsluiting 
in het hoofd lieten zien. 
Het toepassen van intra-arteriële behandeling is nog niet in de 
definitie van de indicator meegenomen: patiënten met intra- 
arteriële behandeling worden niet meegeteld in de teller en wel 
in de noemer. Voor ziekenhuizen waarnaar veel patiënten worden 
doorverwezen voor deze behandeling kan de indicator onbe-
trouwbaar zijn. Dit zal in de volgende versie van de indicatorset 
aangepast worden.

2. De deur-tot-naaldtijd voor getrombolyseerde patiënten
De mediane deur-tot-naaldtijd is 30 minuten [Figuur 2] met grote 
variatie tussen ziekenhuizen. Trombolyse is effectiever bij een 
kortere tijd tussen begin van verschijnselen en de trombolyse via 
een infuus (naald).2,3 Echter, een extreem lage tijd kan betekenen 
dat te snel gehandeld wordt en dat contra-indicaties of andere 
diagnoses gemist kunnen worden. Veelal wordt 30 minuten als 
voldoende gezien. 
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alle patiënten met een carotisstenose in 
nederland worden geregistreerd 

De DACI registreert sinds 2013 alle geopereerde patiënten met 
een carotisstenose in Nederland. Inmiddels registreren 55 zie- 
kenhuizen patiënten,  bij wie een carotisinterventie is verricht 
[Figuur 1].

In totaal werden vanaf de start van de registratie 3591 verrich- 
tingen geregistreerd waarvan 3541 (99%) geschikt voor analyse. 
De meeste patiënten ondergingen een TEA met patchplastiek 
(76%), gevolgd door TEA zonder patch (12%) en eversie endarteri- 
ectomie (11%). Slechts 1,2% (43 patiënten) werd behandeld mid-
dels een stent. Gezien een deel van de stents geplaatst wordt door 
andere disciplines zoals de interventieradiologie en –cardiologie, 
zal dit percentage mogelijk een onderschatting zijn van de werke-
lijkheid [Figuur 2].

Doorlooptijden
Ter voorkoming van een (recidief) TIA of CVA is aangetoond dat 
een operatieve behandeling van een carotisstenose het meest ef-
fectief is wanneer uitgevoerd binnen 2 weken na het ontstaan van 
klachten, en niet zinvol meer na 12 weken. Bovendien dient de in-
terventie niet in de hyperacute fase uitgevoerd te worden, maar 
nadat de neurologische uitvalsverschijnselen gestabiliseerd zijn.1 
Dit is ook zo opgenomen in de Nederlandse richtlijn en het be-
handelen binnen 3 weken geldt als landelijke kwaliteitsindicator. 
Internationale richtlijnen adviseren te behandelen binnen 2 we- 
ken na het symptoom waarvoor de patiënt medische hulp heeft 
gezocht.2 Volgens de gegevens van de DACI wordt momenteel 
85% van de symptomatische patiënten binnen 3 weken na eerste 
contact op de polikliniek geopereerd. 

Complicaties
Bij 5,5% van de patiënten was er postoperatief sprake van een 
major of minor neurologisch event. Bij 3,1% was er sprake van 
perifere hersenzenuwklachten met spontaan herstel binnen 30 
dagen en bij 3,4% een nabloeding waarvoor re-interventie nodig 

was. Bij 8,1% van de ingrepen was er sprake van een algemene, 
chirurgische of andere complicatie. De gemiddelde opnameduur 
op een bewaakte afdeling, zoals een mediumcare of intensive- 
careafdeling, bedroeg 1,5 dag. 

Conclusie
Met dit eerste volledige registratiejaar van DACI registreren alle 
ziekenhuizen in Nederland de kwaliteit van hun carotisinterven-
ties. Het merendeel van de patiënten wordt binnen 3 weken geo- 
pereerd. Dit is een goed resultaat, omdat het veel van de logistiek 
in de ziekenhuizen vergt. Om dit percentage te verhogen is het 
wenselijk het zorgtraject en de doorlooptijden van de patiënt van 
klacht tot verwijzing naar de neuroloog en vervolgens de chirurg 
in kaart te brengen (ketenregistratie). Hiervoor komen in de toe-
komst ook gegevens uit de CVA Benchmark-registratie beschik-
baar. Bovendien krijgen we nu voor het eerst ook inzicht in de 
uitkomsten van carotisoperaties. 

44 45

dutch audit 
for carotid 
interventions

DACI
dutch audit for 
carotid interventions

DACI

©
 D

ICA

Totaal a
antal z

iekenhuizen (5
5) 

     
  si

nds 2
013

 - 2
014 

2013
2014

0 20 40 60 80 100 120 140

Staafdiagram met de aantallen per ziekenhuis (2013-2014) in de DACI.

DACI Figuur 1.

 

Volume

©
 D

ICA

76%

12%

11%

1,0%

TEA met patch
TEA zonder patch
Eversie endarteriectomie
Carotid art, stenting

Diagram met het percentage patiënten uitgesplitst per type ingreep.

DACI Figuur 2.



eerste resultaten van registratie patiënten met 
morbide obesitas in nederland

De DATO registreert patiënten die wegens morbide obesitas 
een chirurgische interventie ondergaan met een Body Mass  
Index (BMI) van minstens 35 kg/m2 met comorbiditeit of een BMI 
van minstens 40 kg/m2. Figuur 1 laat het aantal geregistreerde 
patiënten per deelnemend ziekenhuis zien. De analyses zijn  
gebaseerd op 4690 patiënten geopereerd juni - december 2014, 
conform de berekening van de landelijke indicatoren. In tabel 1 
staan de verschillende operatietechnieken uitgesplitst. Tijdens 
de primaire operaties wordt in 80% van de gevallen een gastric 
bypass (RYGB) uitgevoerd, gevolgd door een gastric sleeve (GS)
(14%). Recent onderzoek laat zien dat de resultaten van beide 
procedures elkaar niet veel ontlopen.1 Bij redo-operaties heeft 
juist de gastric sleeve de overhand (64%). 

Opvallend is dat een aantal operatietechnieken niet of nauwelijks 
toegepast wordt, zoals de gastric band, duodenal switch etc. De 
registratie van de second stage procedures verloopt nog niet uni-
form. Komend jaar zal de registratie hiervoor aangepast worden.

Operatietechnieken

Roux-en-Y gastric bypass
Van de patiënten die een primaire RYGB ondergingen werd 99% 
laparoscopisch geopereerd. De gemiddelde leeftijd was 44 jaar 
en BMI 43 kg/m2. De lengte van de lissen werd meestal gemeten 
(64%). De lengte van de alimentaire lis betrof gemiddeld 146 cm 
en van de biliopancreatische lis 67 cm. In de richtlijn staat nog dat 
de lengte van de biliopancreatische lis op de lange termijn geen 
invloed heeft op het gewichtsverlies. Recent onderzoek laat ech-
ter wel een effect zien.2 

Gastric Sleeve 
Alle primaire ingrepen waren laparoscopisch. De GS wordt vaker 
uitgevoerd bij iets jongere patiënten (42 jaar) met een hoger BMI 
(46 kg/m2). Hiervoor zijn 2 belangrijke oorzaken: 

1. Bij een GS is de operatieduur korter dan bij RYGB. Bij een ver-
hoogd peroperatief risico, zoals bij een zeer hoog BMI of wanneer 
er sprake is van comorbiditeit, wordt daarom vaker een GS uit-
gevoerd om complicaties te voorkomen. 
2. De GS kan bij onvoldoende postoperatief gewichtsverlies 
alsnog omgezet worden naar een RYGB.3

De meest gebruikte bougiemaat was 34 gevolgd door 40. 
De transsectie werd gestart op 5,3 cm van de pylorus.

Mini- gastric bypass
Alle 155 primaire ingrepen waren laparoscopisch. De gemiddelde 
leeftijd van patiënten was 42 jaar met een gemiddelde BMI 45 kg/ 
m2. De afstand van de biliopancreatische loop bedroeg gemiddeld 
194 cm. 
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Aantal bariatrische klinieken in Nederland waar de ingreep zelf plaatsvindt van hoog- naar 
laagvolume (1 ziekenhuis ontbreekt)
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Staafdiagram met het aantal patiënten ingevoerd per ziekenhuis waar bariatrische chirurgie wordt verricht. (juni 2014- december 2014) Omdat de deadline van het
transparantieportaal later ligt ontbreekt er van 1 ziekenhuis de gegevens.

DATO Figuur 1.

N % N % N % N %
1GB 32 0,8% 0 0% 0 0% 8 1,2%
2GS 556 14% 16 64% 0 0% 26 4,1%
3RYGB 3203 80% 6 24% 27 82% 463 72%
4VBG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5BPD 0 0% 0 0% 0 0% 5 0,8%
6DS 0 0% 0 0% 0 0% 2 0,3%
7GW 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,2%
Mini-gastric bypass 155 3,9% 1 4,0% 3 9,1% 38 5,9%
Overig 45 1,1% 2 8,0% 3 9,1% 98 15%

5BPD;Bilio-pancreatic Diversion, 6DS;Duodenal Switch, 7GW;Gastric Wrap

Techniek
Primair Redo 2nd stage – first procedure 2nd stage – second procedure

1GB;Gastric Band, 2GS;Gastric Sleeve, 3RYGB;Roux- en Y Gastric Bypass, 4 VBG;Vertical Banded Gastroplasty, 

De verschillende operatietechnieken uitgesplitst per type ingreep.

DATO Tabel 1. 

Uitkomsten
Totaal zijn 3 patiënten binnen 30 dagen overleden na een pri-
maire ingreep, allen na een RYGB (0,1%). Peroperatieve com-
plicaties  waren zeldzaam (2%). Bij postoperatieve complicaties  
binnen 30 dagen (8,1%) was er sprake van een heropname (3,9%),  
algemene complicatie (2,2%), chirurgische complicaties (3,3%) 
en/of re-interventie, zowel diagnostisch als therapeutisch (2,1%).

Conclusie
Alle 18 bariatrische centra nemen inmiddels deel aan de DATO. 
De RYGB is de meest uitgevoerde procedure. De GS is een op-
komende procedure, die met name bij een verhoogd peroperatief 
risico en bij redo-operaties wordt toegepast. Complicaties en 
sterfte na een primaire ingreep komen weinig voor. 



multidisciplinaire kwaliteitsregistratie voor 
parkinsonzorg breidt zich komende jaren uit

Op 1 januari 2015 is de kwaliteitsregistratie van parkinson-
patiënten ‘ParkinsonInzicht’ van start gegaan. Het doel hiervan  
is de kwaliteit van zorg aan parkinsonpatiënten inzichtelijk te  
maken. Hierdoor kunnen zorgverleners hun resultaten onderling 
vergelijken en hun kwaliteit van zorg verder verbeteren. Daar-
naast kunnen patiënten, de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
en zorgverzekeraars inzicht krijgen in de resultaten van zorg-
verleners. ParkinsonInzicht is ook bekend onder de naam Dutch  
Parkinson’s Insight Audit (DPIA). 

In het register registreren neurologen en parkinsonverpleeg-
kundigen belangrijke gegevens van patiënten met de ziekte van  
Parkinson waaronder casemixvariabelen, procesindicatoren en 
belangrijke uitkomsten. Bij patiënten worden tweemaal per jaar 
per e-mail PROMs afgenomen die o.a. betrekking hebben op  
kwaliteit van leven, de ervaren kwaliteit van zorg en participatie. Bij 
partners/mantelzorgers wordt de belasting van de mantelzorger 
gemeten.  Fysiotherapeuten leveren ook jaarlijks gegevens aan. 
In de komende jaren is het de bedoeling dat het kwaliteitsregister 
wordt uitgebreid naar andere zorgverleners.

De kwaliteitsregistratie is een initiatief van de Nederlandse  
Vereniging voor Neurologie (NVvN), de Parkinson Vereniging 
en ParkinsonNet. Het betreft de eerste multidisciplinaire kwa- 
liteitsregistratie voor een chronische aandoening in Nederland. 
Voor neurologen in Nederland gaat het om het eerste landelijke   
kwaliteitsregister. Na een voorbereidende fase van bijna 2 jaar waarin 
het register is ontwikkeld en in 6 ziekenhuizen een pilotonderzoek 
heeft plaatsgevonden is vanaf 1 januari 2015 het register landelijk 
van start gegaan. Op het moment van schrijven (1 april 2015) nemen 
reeds 49 ziekenhuizen deel aan de registratie [Figuur 1]. 
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Spreiding van de ziekenhuizen in Nederland die reeds deelnemen aan de registratie ParkinsonInzicht (DPIA).         

DPIA Figuur 1.
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Ziekenhuis

inzicht geven in de kwaliteit van de operatieve zorg 
voor patiënten met aandoeningen van wervelkolom

Op 1 januari 2014 is op initiatief van de Dutch Spine Society (DSS) 
de DSSR van start gegaan, welke wordt gevoerd door de weten-
schappelijke verenigingen van orthopeden (NOV) en neurochirur-
gen (NVvN). Deze registry beoogt inzicht te geven in de kwaliteit 
van de operatieve zorg voor patiënten met aandoeningen van de 
wervelkolom. Een commissie van DSS/NOV/NVvN beheert de 
DSSR. 

Conform de Scandinavische landen wordt in de DSSR het Swespine- 
model gebruikt. De DSSR bestaat uit zeven deelregistraties:  
1. Lumbale wervelkolom, geïnstrumenteerde chirurgie 
2. Lumbale wervelkolom, ongeïnstrumenteerde chirurgie (nieuw)
3. Cervicale wervelkolom 
4. Deformiteiten
5. Fractuur/Trauma
6. Infecties 
7. Spinale metastasen

De door de patiënt ervaren verbetering na een operatieve behan-
deling staat centraal. De patiënten worden voor en tot 2 jaar na de 
operatie geënqueteerd middels gevalideerde vragenlijsten (Patient 
Reported Outcome Measures) die het algeheel welbevinden, func-
tioneren en de ervaren pijn in kaart brengen. Daarnaast worden 
medische gegevens als diagnose, procedure en implantaten door 
de chirurg geregistreerd en worden complicaties en een aantal pro-
cesindicatoren gescoord.

Per 1 januari 2014 wordt de geïnstrumenteerde wervelkolom- 
chirurgie geregistreerd: operaties  waarbij implantaten worden ge-
bruikt. Eind dit jaar komt de Richtlijn “Geïnstrumenteerde spinaal-
chirurgie bij aandoeningen van de thoracolumbale wervelkolom” 
gereed en met de DSSR kan onderzocht worden of implementatie 
van deze richtlijn ook middels scherpere indicatiestelling en betere 
uniformering van zorg tot een beter behandelingsresultaat leidt.
Ongeïnstrumenteerde operaties zoals decompressiechirurgie bij 
lumbale hernia of kanaalstenose volgen per 1 april 2015. Ook wordt 
gewerkt aan uitbreiding met conservatieve behandelingen van her-
nia’s ter vergelijking en optimalisering van behandeling. 

Spreiding van de ziekenhuizen in Nederland die reeds deelnemen aan de registratie DSSR.         

DSSR Figuur 1.
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Startende registraties

ziekenhuizen gestart met registreren 
van geïnstrumenteerde chirurgie voor 
lage rug hernia

Over de kwaliteit van zorg bij           

 Ik was             weken na operatie 
weer pijnvrij aan het werk

dssr dutch spine surgery registry

groepen aandoeningen 
van de wervelkolom 
geven patiënten feedback.



inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit 
van coloscopie 

Betrokken beroepsverenigingen
NVMDL - Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen.

Aantal deelnemende centra
Ongeveer 100 endoscopiecentra.

Geschat aantal geregistreerde patiënten per jaar (range)
200.000 tot 270.000 patiënten per jaar.

Doel registratie
Inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit van de 
coloscopie in Nederland.

Verwachte aandachtsgebieden en/of verbeteringen in de 
eerste 3 jaar
2015 is het jaar van implementatie. Als in 2016 blijkt dat de re- 
gistratie valide data oplevert, dan zal er gekeken gaan worden 
naar proces- en uitkomstindicatoren voor in de toekomst. 

signaleren, faciliteren en verbeteren procedures 
borstprothesen/implantaten

Betrokken beroepsverenigingen
NVPC – Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

Aantal deelnemende centra
Inmiddels nemen 80 ziekenhuizen en klinieken deel aan de 
registratie.
 
Geschat aantal geregistreerde patiënten per jaar (range)
Rond de 20.000.  

Doel registratie
De DBIR is een implantatenregister. Het register stelt zich tot doel 
het verbeteren van de kwaliteit van zorg op het gebied van borst-
prothesen in reconstructieve en esthetische setting. Daarnaast 
is het doel het signaleren van implantaten die onder de bench-
mark presteren, alsmede het faciliteren van recallprocedures. 
De DBIR zal ook zorgdragen voor het vullen van het Basis Implan-
taten Register (BIR) van VWS, waarin in de komende jaren een 
aantal zeer basale data worden geregistreerd van een toenemend 
aantal implantaten.
 
Verwachte aandachtsgebieden en/of verbeteringen in de 
eerste 3 jaar
Het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren en het reduceren van 
variatie tussen ziekenhuizen in de kwaliteit van borstprothese- 
gerelateerde zorg. 

dutch breast 
implant registry

DBIR
dutch 
gastroenterology
endoscopy audit

DGEA
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dutch audit for 
peripheral 
arterial disease

DAPA
dutch hip 
fracture audit

DHFAinzichtelijk maken en verbeteren zorg bij patiënten 
met perifeer arterieel vaatlijden

Betrokken beroepsverenigingen
NVvH: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.
NVvV: Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie.

Aantal deelnemende centra
Ongeveer 90.

Geschat aantal geregistreerde patiënten per jaar (range)
Meer dan 10.000.

Doel registratie
Inzicht in uitkomsten van zorg met een minimale casemixcorrectie. 
Meten van PROMs.

Verwachte aandachtsgebieden en/of verbeteringen in de 
eerste 3 jaar 
Het streven is om door middel van een minimale dataset maxi-
male, gecorrigeerd voor casemix, informatie te halen. In samen-
werking met ACHMEA is er voorafgaand aan de ontwikkeling 
van de registratie een pilot geweest bij ruim 1500 patiënten met 
perifeer arterieel vaatlijden. Bij ruim 1300 patiënten zijn case- 
mixvariabelen onderzocht voor de uitkomsten ‘overlijden’ en ‘am-
putatie’ binnen een jaar na een operatie of interventie. Bij ruim 
200 patiënten is gekeken naar factoren die PROMs bepalen. Er 
bleken een aantal zaken:
1. Er is een goede casemixcorrectie te verkrijgen met factuurdata 
van de zorgverzekeraars. Dat scheelt registratielast voor de zie- 
kenhuizen.
2. Patiënten hadden veel moeite met de vragenlijsten van de 
PROMs, zowel qua motivatie om het in te vullen als qua begrip 
van de vragen.

Na diverse individuele cognitieve testen is een aangepaste 
PROM-vragenlijst (Vascuqol-6-NL) geselecteerd. Deze wordt mo-
menteel gevalideerd en zal naar verwachting in de loop van 2016 
worden uitgevraagd. 

multidisciplinaire registratie: verbeteren kwaliteit 
zorg bij patiënten met heupfracturen
 

Betrokken beroepsverenigingen
NVT - Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie.
NVVH – Nederlande Vereniging voor Heelkunde.
NOV – Nederlandse Orthopaedische Vereniging.
NVKG – Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie.
NIV- Nederlandse Internisten Vereniging.
 
Aantal deelnemende centra
Tijdens de pilotfase doen 10 ziekenhuizen mee aan de registratie.
Vanaf 1 januari 2016 is het de bedoeling dat alle ziekenhuizen 
gaan registreren.
 
Geschat aantal geregistreerde patiënten per jaar (range)
18.0000 - 20.000 patiënten.
 
Doel registratie
Door de wetenschappelijke verenigingen is deze multidisciplinaire 
kwaliteitsregistratie opgezet met als doel de kwaliteit van zorg bij 
patiënten met een heupfractuur te verbeteren.
Deelname aan de kwaliteitsregistratie geeft meer inzicht in het 
eigen professioneel functioneren en mogelijkheden om de eigen 
zorg te verbeteren. 
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dutch cataract 
prom registry

DCPRinzichtelijk maken van resultaten patiënten met 
staaroperaties met prom catquest

Betrokken beroepsverenigingen
NOG - Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Aantal deelnemende centra
Doelstelling is dat alle instellingen die cataractoperaties uitvoeren de PROM 
CatQuest bij elke patiënt meten.

Geschat aantal geregistreerde patiënten per jaar (range)
In Nederland worden jaarlijks ca. 160.000 cataractoperaties uitgevoerd. Een 
aantal patiënten wordt in korte tijd (binnen 1 maand na elkaar) aan twee ogen 
geopereerd, waardoor het aantal geregistreerde patiënten op ca. 80.000-
100.000 zal uitkomen bij een optimale registratie.
Een PROM-meting van deze omvang is uniek in de wereld. In andere landen 
wordt een maand per jaar gemeten. In de eerste 3 maanden van 2015 zijn de 
meeste instellingen gestart met deze PROM-meting. Aan het eind van 2015 
zullen we genoeg informatie hebben om een uitspraak te kunnen doen over de 
volledigheid (met name de (na)meting na 3 maanden) en dus de haalbaarheid 
van zo een majeure registratie.

Doel registratie
De PROM CatQuest is de standaard in de wereld om vanuit patiëntenper- 
spectief het resultaat van de staaroperatie te meten: kortweg of de operatie 
zin heeft gehad of niet. Doel van deze registratie is te kijken naar verandering 
in levenskwaliteit van de patiënt door de staaroperatie, te benchmarken tussen 
instellingen en verbeterpunten aan te wijzen voor de zorgverlening in het al-
gemeen. Ook verzekeraars en patiënten krijgen inzicht in de uitkomsten. Deze 
informatie kunnen zij gebruiken bij het kiezen van een instelling.

Verwachte aandachtsgebieden en/of verbeteringen in de eerste 3 jaar
De PROM CatQuest geeft inzicht in de tevredenheid van de patiënt over de 
uitkomst van de operatie. De oogarts krijgt hiermee inzicht in het uiteindelijke 
resultaat van zijn/haar handelen. Door de benchmark met andere instellingen 
wordt ook inzichtelijk hoe die resultaten zijn t.o.v. collega’s. Dit inzicht zal lei- 
den tot een streven naar een nog grotere tevredenheid van patiënten. 
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Verbeteren op basis van zorguitkomsten
Hoe kom je van meten naar verbeteren? “Voor het in gang zetten van 
een verbetercyclus is het van groot belang dat je begrijpt wat echte 
zorguitkomsten zijn. Alle artsen kennen de vragen van patiënten 
‘wanneer kan ik weer aan het werk?’, ‘bij welke behandeling is mijn 
kwaliteit van leven beter?’. Het gaat dus niet om richtlijnnaleving, 
maar om het resultaat voor de patiënt. Hierdoor verandert de focus 
van de dingen juist doen, naar de juiste dingen doen. Daarnaast is 
het een voorwaarde dat je gelooft in de data”, aldus Christina. “Het is 
makkelijk negatieve resultaten af te doen met het excuus dat de data 
niet kloppen. Dokters moeten daarom zelf hun data evalueren. Om 
een verbetercyclus in gang te zetten, begin je bij het vergelijken van 
zorguitkomsten en ga je van daaruit terug naar het zorgproces om te 
onderzoeken wat veranderd moet worden. Na aanpassing evalueer je 
je uitkomsten weer: een continue cyclus is belangrijk.” 

Visie op Nederland
Nederland is volgens ICHOM een van de internationale koplopers op 
het gebied van het meten van kwaliteit. “Alle randvoorwaarden om 
zorguitkomsten te meten zijn gunstig in Nederland: bij de artsen en 
ziekenhuizen is er een groot draagvlak voor focus op kwaliteit, het 
ministerie van VWS is nauw betrokken, de zorgverzekeraars rich- 
ten zich steeds meer op kwaliteit, de patiënten zijn vaak goed geïn-
formeerd en willen actief betrokken zijn bij het zorgproces. Tevens 
heeft DICA  een nationale infrastructuur neergezet en expertise in 
het verzamelen van kwalitatief goede data.” DICA en ICHOM werken 
nauw samen, bijvoorbeeld in het ontwikkelen van een aantal nieuwe 
Standaard Sets alsmede het implementeren van de Sets in de landelij- 
ke registraties. Het doel van ICHOM is om binnen 5 jaar voor 50 aan-
doeningen Standaard Sets gedefinieerd te hebben.

Interview met 
Christina Rångemark Åkerman
voorzitter ICHOM

HIERDOOR VERANDERT DE FOCUS VAN DE DINGEN JUIST DOEN, 
NAAR DE JUISTE DINGEN DOEN. 

Drs. Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), noemde onlangs het International Consortium for Health Out-
comes Measurement (ICHOM) als internationale best practice voor het 
inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg. ICHOM is een non-profitor-
ganisatie opgericht in 2012 met als medeoprichters Professor Michael 
E. Porter van Harvard Business School, de Boston Consulting Group 
en het Karolinska Instituut in Zweden. Deze organisatie ontwikkelt in-
ternationale Standaard Sets voor verschillende ziektebeelden waarin 
de uitkomsten die belangrijk zijn voor de patiënt centraal staan. 

Patiënt centraal bij meten zorguitkomsten
Voorzitter Christina Rångemark Åkerman, MD, PhD legt uit: “De hui- 
dige kwaliteitsindicatoren hebben vaak de focus op proces- en  
medisch-technische uitkomsten in plaats van op patiëntgerichte  
uitkomsten. Een patiënte met macula degeneratie wil echter weten 
of ze haar kleinkinderen weer zal kunnen voorlezen. Het is daarom 
belangrijk de echte uitkomsten van zorg te meten, want wat belang- 
rijk is voor de patiënt, zou ook voor de dokter en zorgverzekeraar  
prioriteit moeten hebben. De patiënt krijgt hiermee keuze-infor-
matie, de arts kan de zorg verbeteren, zorgverzekeraars kunnen voor 
de zorginkoop onderhandelen op basis van echte kwaliteit van zorg. 
Door overal dezelfde uitkomsten te meten, kunnen er bovendien in-
ternationale best practices aangewezen worden, waar iedereen van 
kan leren”. Een voorbeeld van een internationale best practice is de 
Martini kliniek in Duitsland. “Hier wordt de zorg continu op basis van 
zorguitkomsten geëvalueerd en gaan collega’s bij elkaar in de leer als 
ze achterblijvende resultaten hebben.” ICHOM ontwikkelt om deze 
reden internationale standaarden (Standaard Sets) die voor een be-
paalde diagnose alle patiëntgerichte uitkomsten bevatten. Deze Sets 
zijn vrij beschikbaar voor ziekenhuizen om te implementeren.

best practices vanuit ichom



Algemeen

van de geopereerde obesitaspatiënten 
is vrouw.

Vandaag      uur gezwommen. 
Tot             jaar na operatie wordt het 
gewicht, gezondheid en kwaliteit van 
leven gevolgd.

dato dutch audit for treatment of obesity
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Ablatio
Borstamputatie; operatieve verwijdering van de gehele borst, zonder okselklierdissec-
tie  

Adenomen, leveradenoom
Een goedaardige tumor in de lever

Alimentaire lis
De darmlis die het voedsel vanaf de maag vervoert

Aneurysma
Een plaatselijke verwijding van een slagader

Aortoiliacaal
De overgang van de aorta naar de iliacale (lies) slagaders richting de benen

Biliopancreatische lis
De darmlis waar na 150 cm alimentaire lis de spijverteringssappen erbij komen

Boostdosis
Een extra serie bestralingen, vaak in een hogere dosis, op een kleiner gebied

Borstcontoursparend
Operatieve verwijdering van de tumor, waarbij de contour van de borst behouden 
blijft. Dit kan worden bereikt door borstsparend te opereren, maar ook middels een 
ablatio gevolgd door een directe reconstructie

Borstsparend
Operatieve verwijdering van de tumor, waarbij de rest van de borst behouden blijft. 
Ook wel lumpectomie genoemd.

Bougiemaat
De bougie is een instrument om de sleevemaat (bij een gastric sleeve) te bepalen

Calorierestrictie
Inname van minder calorieën

Carotisstenose
Een vernauwing van de halsslagader

Cervicale wervelkolom
Nek

Cholangiocarcinoom
Een zeldzame kwaadaardige tumor die ontstaat in de galwegen

Colorectaal carcinoom
Darmkanker

CVA
Cerebro Vasculair Accident; beroerte (herseninfarct / hersenbloeding)

Debulking, complete
Een debulking is compleet wanneer er geen tumor meer zichtbaar is in de buikholte

Decompressiechirurgie
Chirurgie waarbij de zenuwen ontlast worden

Deformiteiten
Misvorming

Ductaal Carcinoom in Situ (DCIS)
Vermeerdering van kwaadaardige cellen uitgaande van de melkgangen (ducti).
 Toevoeging van ‘in situ’ betekent een voorstadium van borstkanker.

Endovasculaire procedures
Benadering via een slagader zoals slagader in de lies
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EVAR
Endovasculaire Aneurysma Repair, het herstellen van een aneurysma benaderd vanuit 
de slagader

Eversie endarteriectomie
Wanneer de halsslagader dwars wordt doorgenomen en binnenstebuiten gekeerd om 
de plaque of trombus te verwijderen en vervolgens de continuïteit te herstellen

Exploratie, chirurgische
Bepaling van uitgebreidheid van de tumor middels een (kijk)operatie met als doel te 
bepalen of de tumor kan worden verwijderd

Gastric sleeve
Techniek waarbij alleen de maag wordt verkleind

Gecombineerde uitkomstmaat
Een combinatie van uitkomsten die samengevat wordt in 1 maat

Geconverteerd
Wanneer blijkt dat de benadering via de slagader niet lukt

Geïnstrumenteerd, ongeïnstrumenteerd
Chirurgie waarbij al dan niet instrumentatie, zoals cages en schroeven, wordt gebruikt

Geriatrische
Betrekking op de oudere mens (bijvoorbeeld medische zorg voor de oudere mens)

Getromboliseerd
Het oplossen van een stolsel in het bloedvat

Hemihepatetcomie
Excisie van de linker of rechter leverhelft

Hepatocellulair carcinoom
Een kwaadaardige tumor die uitgaat van de levercellen

Immunotherapie
Behandeling met medicijnen die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleren

Indicatiegebied
Alle ziekten of diagnoses waarvoor een bepaalde behandeling gegeven wordt

Infrarenale, suprarenale
Onder- en boven de nierslagaders

Intra-arteriële behandeling
Behandeling die plaatsvindt via een katheter die in de lies wordt ingebracht tot in het 
hoofd

Intraveneuze behandeling
Behandeling waarbij de toedieningsvorm van het geneesmiddel met behulp van een 
injectie direct in de ader plaatsvindt

Invasief mammacarcinoom
Vermeerdering van kwaadaardige cellen in de borst; toevoeging van  ‘invasief’ bete-
kent dat de tumor in staat is zich te verspreiden

Irresectabel
Niet in zijn geheel weg te halen bij operatie

Kanaalstenose
Vernauwing van het wervelkanaal

Klinisch genetisch onderzoek
Het verzamelen van medische gegevens en DNA-onderzoek, in het onderzoek naar 
erfelijkheid

Locoregionaal uitgebreid
In hetzelfde lichaamsdeel/gebied

Lumbale wervelkolom
Lage rug

Lumpectomie
Borstsparend

Mastectomie
Borstamputatie; operatieve verwijdering van de gehele borst, inclusief 
okselklierdissectie

Mediastinum
Ruimte in borstkas tussen beide longen

Morbide obesitas
Ziekelijk overgewicht: obesitas met een Body Mass Index (BMI) van 35 kg/m2 of hoger 
met comorbiditeit of BMI van 40 kg/m2 of hoger

Multivariate regressie-analyse
Analyse die test of er een verband is tussen meerdere variabelen en de uitkomstmaat

Neo-adjuvante therapie
Behandeling (radio-, chemo- of hormonale therapie) voorafgaand aan een operatie

Neurologisch event
Wanneer per- of postoperatief blijvende neurologische uitvalsverschijnselen optreden

Niet-invasieve behandeling
Behandelmethode waarbij geen medische apparatuur of anderszins het lichaam 
binnendringt

Oculair melanoom
Een kwaadaardige huidtumor die ontstaat in het oog

Ovariumcarcinoom
Een kwaadaardige tumor uitgaande van de eierstok

Pancreastumor
Alvleeskliertumor

Parenchymresectie, anatomische
Verwijderen van longweefsel in de vorm van één of meerdere longkwabben

Patchplastiek
Techniek waarbij na het operatief verwijderen van de trombus of plaque een stukje 
kunststof of vene-wand wordt ingehecht

Percutane ablatie procedures
Ablatie procedures zoals RFA waarbij een speciale naald door de huid heen in de 
tumor wordt geplaatst, zonder dat hier een operatie voor nodig is

Petersens ruimte
Een ruimte die ontstaat achter de verbinding tussen de maag en de dunne darm

Pylorus
Kringspier tussen de maag en twaalfvingerige darm

Recidief, tumorrecidief
Terugkeer van ziekte, op oorspronkelijke locatie (lokaal) dan wel in de buurt 
(regionaal)

Redo-operaties
Heroperatie middels een bariatrische techniek wegens onvoldoende gewichtsverlies 
of klachten na de vorige ingreep
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Re-interventie, diagnostisch of therapeutisch
Een ingreep ter uitsluiting (diagnostisch) of behandeling (therapeutisch) van een com-
plicatie van een eerdere behandeling

Roux-en-Y Gastric bypass
Techniek waarbij de maag wordt verkleind en de afvloed een deel van de darm waar 
veel voedingsstoffen worden opgenomen wordt omzeild en wordt aangesloten op een 
stuk dunne darm verderop

Ruptuurkans
De kans dat de vaatwand bij een verwijding van de slagader scheurt

Sacculair
Een asymmetrische verwijding van de slagader

Segment
Anatomische onderverdeling van de longkwabben naar de vertakkingen van de 
hoofdbronchi

Spinaalchirurgie
Chirurgie van de wervelkolom

Spinale metastasen
Uitzaaiingen in de wervelkolom

Synchrone levermetastasen
Levermetastasen die worden gediagnosticeerd ten tijde van het vaststellen van de 
primaire tumor

TEA
Tromboendarteriectomie waarbij middels een incisie de trombus of plaque wordt 
verwijderd

TIA
Transient Ischemic Attack; herseninfarct waarbij de klachten binnen 24 uur verdwijnen

Transsectie
Incisie dwars op de lengterichting

Tumorpositieve snijrand
Aanwezigheid van kankercellen in het weefsel rond om de uitgenomen tumor
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zijn, vermindert dat de registratielast voor zorgverleners en worden er 
ook minder registratiefouten gemaakt.” Daarom biedt MRDM zieken-
huizen de ‘DICA-knop’ aan, waarmee een groot deel van de gegevens 
geautomatiseerd uit het EPD te halen is. De gegevens die via de zie- 
kenhuizen binnenkomen worden door de gespecialiseerde software 
van MRDM gevalideerd. Er is continu controle op registratiefouten en 
feedback naar de ziekenhuizen om te kijken of er gegevens zijn die 
gecorrigeerd moeten worden.
 
Van gegevens naar rapportages
De gevalideerde gegevens worden vervolgens verwerkt tot feedback- 
informatie voor de behandelaars in de vorm van indicatorresulta- 
ten, gepresenteerd in de vorm van funnel plots. Met deze benchmark- 
informatie kun je de kwaliteit van je ziekenhuis met die van de andere 
ziekenhuizen in Nederland vergelijken. De mogelijkheden op mijnDICA 
worden binnenkort uitgebreid. Crauwels: “In de toekomst kun je zelf 
selecties maken en simpele analyses doen. Dit maakt het voor de zorg-
verleners mogelijk om zelf te analyseren waar de verbeterpunten voor 
hun ziekenhuis liggen.”

Interview met Paul Crauwels
directeur mrdm
(Medical Research Data Management)

IN DE TOEKOMST KUN JE ZELF SELECTIES MAKEN EN SIMPELE ANALYSES 
DOEN. DIT MAAKT HET VOOR DE ZORGVERLENERS MOGELIJK OM ZELF 
TE ANALYSEREN WAAR DE VERBETERPUNTEN VOOR HUN ZIEKENHUIS 
LIGGEN.

MRDM ontwerpt, ontwikkelt en beheert registratiesystemen voor de 
zorgsector. Vanuit alle ziekenhuizen ontvangt de organisatie data die 
ze bewerkt voor onder andere de kwaliteitsregistraties van DICA. “Wij 
werken met persoonsgegevens van patiënten, dat ligt heel gevoelig,“ 
legt directeur Paul Crauwels uit. MRDM is er volledig op ingericht om 
privacygevoelige informatie op een veilige en betrouwbare manier te 
verwerken. 

Veiligheid
Privacy en security staan bij MRDM bovenaan. “We doen er alles aan 
om dat te beschermen. Alle informatie die binnenkomt wordt direct 
ontdaan van de persoonsgegevens.” Twee keer per jaar wordt MRDM 
extern geaudit om te zien of de juiste maatregelen zijn genomen om 
risico’s tot het absolute minimum te beperken. “Wat vandaag best  
practice is, kan morgen alweer achterhaald zijn. Maar we houden het 
continu in de gaten. Zijn we in staat de nieuwste methoden van hackers 
te weerstaan? Of zijn er extra maatregelen nodig?” Crauwels vertelt:
“We zitten er heel dicht op, ik denk niet dat het beter kan dan wat wij nu 
bij MRDM doen.” 
 
Registratie aan de bron
Daarnaast vindt MRDM het belangrijk dat gegevens verzameld worden 
met zo min mogelijk registratielast. “Bij voorkeur komt de kwaliteitsin-
formatie direct uit het elektronisch patiënten dossier (EPD). In het EPD 
wordt alle informatie over de patiënt, de diagnose en de behandeling 
als eerste vastgelegd. Als kwaliteitsgegevens direct uit het EPD te halen 

best practices vanuit de bewerker mrdm
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