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(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

Geen  

 Sponsoring of onderzoeksgeld 
 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 
 Aandeelhouder 
 Andere relatie, namelijk … 

  

Geen  
 

Disclosure belangen 



         Kwaliteitsmetingen 

 

NVZ: Kwaliteitsmetingen kosten ziekenhuizen jaarlijks  

€ 80 miljoen (12-01-2016).     

 

Uit het rapport van KPMG Plexus (onderzoek kosten 

kwaliteitsmetingen), dat in opdracht van de Nederlandse Vereniging 

van Ziekenhuizen (NVZ) werd opgesteld, blijkt dat elk ziekenhuis 

ongeveer € 1,3 miljoen kwijt is aan kwaliteitsmetingen. Voor alle 

ziekenhuizen komt dit neer op zo’n € 80 miljoen per jaar. Dit bedrag 

gaat ten koste van het leveren van zorg. ‘De NVZ dringt namens haar 

leden al langer aan om de registratielast aanzienlijk terug te dringen, dit 

rapport benadrukt de noodzaak hiervan,’ aldus NVZ directeur Margot 

van der Starre. 

 

http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/_library/31906/NVZ rapportage KPMG onderzoek kosten kwaliteitsmetingen.pdf
http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/_library/31906/NVZ rapportage KPMG onderzoek kosten kwaliteitsmetingen.pdf


  Waarom doen we die metingen? 



30 diagnoses transparantiekalender       



Transparantie over uitkomsten 

• Patiënt            

 

• Verwijzers    Zorgdomein     

  

• Verzekeraars      Portal 

 

• Vakverenigingen     Nederlansdse Vereniging van  

    Heelkunde (normeringen) 

• Patiëntenverenigingen    

 

• Media         

 



      Registratie op een afdeling 

Waar krijg je mee te maken als secretaresse, 

verpleegkundige of medisch specialist? 

 

 Dossiervoering 

 Registratieregels opname/dagbehandeling (DOT’s en 

verrichtingeninvoer) 

 Patiëntenindicatoren (CQi)  

 VMS-thema’s (o.a. Pijn, Delier, High Risk Medicatie)  

 Kwaliteitsindicatoren (o.a. heropnames) 

 Complicatieregistratie 

 DICA 

 

 



              Spanningsveld 

Zorg van hoge kwaliteit én veilig 

Lean georganiseerd 

Kostenbewust 

Gastvrij 

Transparant 

Lerende organisatie 

Patiënt als partner 

 

  

 

 



            Onze locaties 

  

Locatie Amstelwijk 
Locatie Sliedrecht 

Locatie Dordwijk- hoofdlocatie 

Locatie Zwijndrecht 

Buitenpolikliniek GOED Ridderkerk 

: 

  



     Dossiervoering over 4 locaties 

      

 

  papieren dossiers 

  veel zoekwerk 

  personele formatie 

  frustratie 

  dubbele registratie 



               Zwarte pistes 



           Te maken keuzes 

   

     Wat registreren we voor wie ?  

 

Hoe nemen we onze medewerkers daarin mee? 

 

 

 

Kosten aspect en administratieve  

ondersteuning (EPD)  

 

 

 



                Tot slot  

 Als patiënt moet je inzicht kunnen hebben in de 

inspanningen en uitkomsten van een zorgorganisatie 

en/of individuele arts. 

 

 Collectieve afspraken over registratie en transparantie 

(Binnen de DOT-financieringsstructuur) 

    

 Uiteindelijk met als doel om de kwaliteit van onze 

patiëntenzorg te verbeteren    

  

 


