
Kwaliteitsindicatoren: 
- Enige bespiegelingen -

• 1) A: KI – Waarom?

B: KI – Welke?

• 2) KI – Wat (is er) nu?

• 3) KI – Wat in de toekomst?

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reflections_of_My_Life_-_Marmalade_-_Original_1970_Decca_release_promo.jpg
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KI - Waarom

• Belangrijke vraag: waarom kwaliteitsindicatoren?

• Maatschappelijk verantwoording/transparantie
– A) naar de buitenwereld

– B) naar jezelf

– C) vergelijking labs, landelijk niveau

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anita-Meyer-Why-Tell-Me-Why.jpg
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KI – Welke?

• Enkele voorwaarden:

• Een KI moet zinnige informatie opleveren!

• Een KI moet geen strop om de eigen nek worden

• KI’s moeten niet teveel werk opleveren

• Idealiter bestrijken KI’s het gehele werkterrein



KI - Soorten

• Aantallen verrichtingen (zie andere WV’s)

• Kwalitatieve aspecten van de beroepsuitoefening
– Aantallen LK colon, mamma

– % ER of Her2-positieve mammacarcinomen

• Performance in general:
– Aantallen revisies intern en dis- of concordantie

– Aantallen revisies extern en resultaten

– Aantallen vriescoupes discordant

– Doorlooptijden

• Fouten
– Hoeveel, zijn ze terugvindbaar, hoe loopt de afhandeling?

– Verwisselingen



KI – Wat (is er) nu?

• De NVVP “hanteert” een lijst met KI’s uit het ADAS-
systeem van de LVC.

• 1) Doorlooptijden
– Hoeveel histologie (%) is binnen 3 dagen definitief afgewerkt

– Hoeveel cytologie (%) ?

– Hoeveel obducties (%) binnen 30 dagen

– (Doorlooptijden zorgpaden?)
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KI – Wat (is er) nu?

• Mamma en Colon
– Aantal oncologische colon resecties (m.u.v. rectum resecties)

– Aantal en % colonresecties met groter of gelijk aan 10 
lymfkieren

– Aantal invasieve mammacarcinomen

– Aantal en % Her2-, ER-, en PR positieve mammaca.
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KI – Wat (is er) nu?

• Vriescoupes
– Aantallen vriescoupes (m.u.v. schildwachtklier procedure)

– Aantallen en % vriescoupes niet conform

– Aantallen en % vriescoupes zonder diagnose
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KI – Wat (is er) nu ?

• Revisies en consulten:

• Aantal revisies Extern conform (geen BVU of S-nrs)
– Aantal revisies extern kleine discrepantie (geen gevolgen 

voor behandeling en/of prognose)

– Aantal revisies extern grote discrepantie (potentieel gevolg 
voor behandeling/prognose

– Aantal externe consulten, incl. inzendingen naar diagnostiek 
panels (% van alle histologische verrichtingen)



KI – van nu

• Lijkt zinnige lijst, maar wellicht wat beperkt
– Klein aantal categorieen (mamma, colon)

– Vooral histologie/cytologie

– Minimaal additionele technieken

– Voor academische centra alleen diagnostiek, geen opleiding 
geen research

– Geen evaluatie fouten

– Geen participatie in rondzendingen
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KI - Toekomst

• Voorzichtig uitbreiden (voorwaarden!!)

• Eerste scanning CK:
– Foutmeldingen

– Gem. afhandelingstijd meldingen

– Optioneel: aantal publicaties

– Optioneel: participatie in onderwijs

• In aansluiting daarop:
– Optioneel: Aantallen MDO’s en % patienten daar besproken

– Optioneel: Participatie aan rondzendingen (performance???)



KI - Toekomst

• Toevoeging enkele KI’s op gebied van additionele 
technieken?

• Moeilijk, maar….
– Rondzendingen

– % IHC toegepast (wordt nu wel naar gevraagd, maar geen KI)

– % mislukte kleuringen

– Moleculaire?
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KI - Voorwaarden

• Niet teveel werk, dus

• PALGA

• Protocolmodules

• Eigen Labmanagementsysteem



KI – Is dat allemaal wel nodig?

• Niet aan te ontkomen

• IGZ gaat actief gesprekken aan met WV’s om te 
inventariseren wat er allemaal is.

• Hebben natuurlijk stokpaardjes (verwisselingen), 
maar aan inkijk van buitenaf zal niet (helemaal) meer 
te ontkomen zijn

• Proactiviteit is geboden onder al genoemde 
voorwaarden
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Voorwaarden

• Een KI moet zinnige informatie opleveren!

• Een KI moet geen strop om de eigen nek worden

• KI’s moeten niet teveel werk opleveren

• Idealiter bestrijken KI’s het gehele werkterrein

“I can’t go on without you”

http://www.oldies.com/product-view/036257.html
http://www.oldies.com/product-view/036257.html


Kwaliteitsindicatoren

• CBU en CK (en LVC) zullen zich hiermee bezighouden

• Eventuele gedachten hierover zullen ter goedkeuring  
worden voorgelegd aan de vereniging, alvorens tot 
invoering over te gaan

• Werk in uitvoering



•Dank voor de aandacht

•Vragen?


