
1 

Public   health          en  
 

Eerstelijnsgeneeskunde 

Meten, waarom???
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Voorzitter UNC-ZH 
 

Niet alleen….
Geriatrics in primary care Senioren: 
•  Monica van Eijk, Monique Caljouw, Romke van Balen, Jacobijn Gussekloo  

•  Junior onderzoekers/promovendi: 

•  Jan Visschedijk (valangst in GR) 

•  Marije Holstege (succesfactoren GR) 

•  Leonoor van Dam van Isselt (COPD) 

•  Eduard Bakkers (Back Home) 

•  Anouk Kabboord (comorbiditeit) 

•  Maaike Scheffers: (FIT-HIP RCT) 

AIOS trajecten 2012-2013 

UNC-ZH 

Opleiding SO 
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Uw missie….

•  Beste zorg voor uw patient 
•  Kunnen aantonen dat u goede zorg levert 

•  Leren van anderen 

• Mee bouwen aan evidence voor betere zorg 

Professionals 
verlenen zorg 

Verschillende doelen cliëntenzorg 
−  Diagnostiek  
−  Prognose 
−  Signalering / Screening 
−  Zorgzwaarte 
−  Evaluatie behandeling 

Cliënt 

Groep 
huizen 

Verpleeg-
huis 

Afdeling 

Cliënt 

Kwaliteitsverbetering 

Vergelijking, 
verdeling en 
financiering 

Hulpverleners 
verlenen zorg 

Overzicht, beleid en 
controle 

Gezamenlijke doelstelling: kwaliteit! 

Wetenschappelijk 
onderzoek 

Waarom meten??
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Sturen op kwaliteit in de GRZ

•  Zorgverzekeraars willen sturen op uitkomst 
•  Prestatie-indicatoren 

• GRZ speerpunt UNC-ZH 

• Opleiding SO: sturen op kwaliteit 

•  Faciliteren wetenschappelijk onderzoek 

Missie: Optimaal functioneren van kwetsbare ouderen
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Red tape or real value?

Doelen invoering prestatie-indicatoren:  
•  Beoordeling afdelingen en/of verpleeghuizen door   
  ‘buitenstaanders’.  
•  Onderlinge vergelijking door afdelingen en/of  
   verpleeghuizen zelf  
 
Soorten indicatoren  
•  Structuur  
•  Proces  
•  Uitkomst  

 

Prestatie indicatoren Verenso
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Indicatoren

Ø Een indicator is: ‘een meetbaar fenomeen (meestal een 
getal) dat een signalerende functie heeft’. 

Ø Wat zegt een indicator?  

-   Dat je (niet) afwijkt van een norm,  

-   Dat je (niet) afwijkt van een vorige meting,  

-   Dat je (niet) afwijkt van een uitkomst van een ander.  

Ø Wat zegt een indicator meestal niet? 

-   Waarom je afwijkt  

-   Wat je (dus) moet doen 

GRZ meetplan 

Diagnostiek 

Evaluatie Verantwoording 
afleggen 

Signalering 

Inzicht krijgen 
in processen 

in de tijd 

Wetenschappelijk 
Onderzoek 

Prognostiek 
Informatie 

overdraagbaar 
maken 

Meetplan GRZ

Prestatie indicatoren 
(Zorgverzekeraar) 

Kwaliteit  
opleidingshuizen 

Benchmark  
UNC-ZH 

Discussiepunten in groepen

• Wat zou jij willen meten/gemeten willen hebben? 
• Hoe/Instrumenten?? 

•  20 minuten/20 minuten terugkoppelen 
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