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Beschrijving onderzoek 
Korte samenvatting: 
Het belang van kwaliteitsindicatoren in de borstkankerzorg neemt sterk toe, zowel voor 
externe (bijvoorbeeld vergelijking van ziekenhuizen door patiënten en zorgverzekeraar) als 
interne doelen (kwaliteitsverbetering). Naarmate het gebruik van indicatoren toeneemt, en 
daarmee de consequenties voor ziekenhuizen, is het van steeds groter belang dat de 
indicatoren wel valide zijn, ofwel of ze daadwerkelijk iets zeggen over de kwaliteit van de 
geleverde zorg. Factoren die de validiteit bedreigen zijn de kwaliteit van de gebruikte data, 
case-mix, en toevallige variatie tussen ziekenhuizen. Voor intern gebruik is ook de 
bruikbaarheid belangrijk, in hoeverre geeft de indicator concrete aanknopingspunten voor 
verbetering? Verder wordt steeds breder onderkend dat de registratielast die het verzamelen 
van kwaliteitsindicatoren met zich meebrengt haar grenzen aan het bereiken is. Het is 
daarom wenselijk om het aantal indicatoren, bijvoorbeeld indicatoren die elkaar overlappen, 
en daarmee de registratielast te verminderen. De toenemende belangstelling voor 
kwaliteitsindicatoren, de steeds grotere consequenties die aan kwaliteitsinformatie worden 
verbonden, en de wens om de registratielast te verminderen, vragen om een beperkte set 
indicatoren voor borstkanker waarvan de validiteit wetenschappelijk is vastgesteld en die 
bruikbaar zijn voor externe en interne doelen. 
 
Doelstelling project:  
Het doel is om de NABON indicatoren set te testen op validiteit en te reduceren tot een 
praktisch aantal valide indicatoren. Vanuit deze set zal worden geanalyseerd welke 
indicatoren bruikbaar zijn voor interne en externe gebruiksdoelen van indicatoren. 
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Onderzoeksvragen: 
1) Wat is de validiteit van de NABON indicatoren? 
a) Hoe goed is de datakwaliteit van de nbca en wordt de validiteit van de indicatoren 
daardoor beïnvloed? 
b) Hoe wordt de validiteit van de verschillende indicatoren beïnvloed door case-mix? 
c) Hoe wordt de validiteit van de verschillende indicatoren beïnvloed door toevalsvariatie? 
2) Welke NABON indicatoren zijn bruikbaar voor de interne en externe gebruiksdoelen? 
a) Welke indicatoren zijn bruikbaar voor patiënten om hun keuze voor een zorgaanbieder te 
informeren? 
b) Welke indicatoren zijn bruikbaar voor verzekeraars om in te kopen? 
c) Welke indicatoren zijn bruikbaar voor zorgverleners om kwaliteit te verbeteren? 
 


