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Samenvatting

In de voorbije jaren hebben verschillende landen hervormingen doorgevoerd in 

verscheidene aspecten van hun gezondheidssystemen met als doel het verminderen van 

de kosten en het verbeteren van de kwaliteit. In Nederland is er stijgende competitie in 

de verzekeringssector en Engeland is aan het verschuiven van een top-down naar een 

bottom-up systeem dat de huisartsen macht geeft met het oog op het verminderen van 

de bureaucratie en de kosten. De hervorming van de gezondheidszorg in de Verenigde 

Staten adresseert de kwestie van kosten en kwaliteit op verscheidene manieren. In de 

zoektocht naar efficiëntie in de gezondheidszorguitgaven is de eerst gestelde vraag hoe 

goed het systeem presteert. 

De indicatoren die worden gebruikt om de kwaliteit van gezondheidszorg te meten, 

kunnen worden geclassificeerd in structuur-, proces-, en uitkomstindicatoren op basis van 

criteria die eerst door Avedis Donabedian werden geïntroduceerd. Hij adviseerde dat een 

benadering die structuur-, proces-, en uitkomstindicatoren combineert het beste beeld 

van kwaliteit zou verstrekken. Hij merkte ook op dat: “Inferences about quality are not 

possible unless there is a predetermined relationship among the three approaches…”. Het 

is niet altijd duidelijk geweest of alle geselecteerde indicatoren het onderliggende effect 

weerspiegelen waarin we geïnteresseerd zijn, en dus de processen en de uitkomsten van 

gezondheidszorg voor patiënten verbeteren.

Dit proefschrift concentreert zich op het domein van de effectiviteit van 

gezondheidszorg, en onderzoekt de relatie tussen indicatoren van structuur, proces, 

en uitkomst in gezondheidszorg door middel van een serie ‘case studies’. Elk hoofdstuk 

van dit proefschrift onderzoekt één relatie tussen structuur, proces, en uitkomst uit de 

onderstaande figuur. 

Figure 1: SPOkes – uitgebreide potentiële relaties tussen structuur-, proces- en uitkomstindicatoren
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De specifieke vragen die gesteld werden zijn:

1. Wat is de geldigheid van de relatie tussen drie tijdsgerelateerde procesindicatoren en 

mortaliteit door acuut myocardinfarct, heupfractuur, en longontsteking? (Proces – 

Uitkomst) 

2. Wat is de relatie tussen het case-volume van een ziekenhuis en mortaliteit onder 

patiënten met een herseninfarct? (Structuur – Uitkomst)

3. Wat is de relatie tussen tijd tot opname en mortaliteit onder patiënten met een 

herseninfarct? (Structuur – Uitkomst) 

4. Wat is de relatie tussen vier richtlijn-gebaseerde procesindicatoren aangaande 

voorschrijfkwaliteit die in huisartsenpraktijken worden gebruikt? (Proces – Proces) 

5. Wat is de relatie tussen tijd tot opname en tijd tot operatie voor bejaarde patiënten 

met een heupfractuur? (Structuur – Proces)

In hoofdstuk 2 beantwoorden we vraag 1 door middel van een systematic review. De 

onderzochte indicatoren waren tijd tot reperfusie voor patienten met een ST-verhoogd 

herseninfarct (STEMI), tijd tot operatie voor bejaarde patiënten met een heupfractuur, 

en tijd tot eerste antibioticadosis voor patiënten met een gemeenschap verworven 

longontsteking. Het bewijsmateriaal voor de relatie tussen tijd tot reperfusie en mortaliteit 

voor patiënten met STEMI was sterk. Het bewijsmateriaal voor een relatie tussen tijd tot 

operatie en tijd tot eerste antibiotica dosis enerzijds, en mortaliteit voor patiënten met 

een heupbreuk en gemeenschap verworven longontsteking anderzijds was dubbelzinnig. 

Hoofdstuk 3 adresseert vraag 2. In deze studie merkten wij op dat het aantal 

patiënten met een herseninfarct dat een ziekenhuis behandelt, een invloed heeft 

op de zevendaagse mortaliteit. Wij merkten hierbij wel op dat de manier waarop de 

volumecategorieën worden bepaald een invloed heeft op de resultaten. 

Hoofdstuk 4 behandelt vraag 3. Deze studie onderzoekt op systematische wijze 

de relatie tussen in toenemende mate geraffineerde categoriseringen van de tijd tot 

opname in het ziekenhuis voor patiënten met een herseninfarct – hetgeen een proxy 

is voor personeelsbezetting en organisatorische factoren – en mortaliteit. Door verder 

te gaan dan de voorheen gedocumenteerde verhoging in mortaliteit die geassocieerd 

is met daluur- of weekendopnames toonde deze studie een patroon van een verhoogd 

risico voor nachtopnames dat zich uitbreidt tot de dag en avond tijdens de weekends. 

Hoofdstuk 5 adresseert vraag 4. Deze vraag betreft een cross-sectionele beoordeling 

van een groep procesindicatoren die worden verondersteld hetzelfde onderliggende 

aspect van zorg te meten. In deze studie onderzochten wij de mate waarin vier 

indicatoren die worden gebruikt om de kwaliteit van het voorschrijven van huisartsen 

aan te geven, met elkaar correleerden. We observeerden zwakker dan verwachtte, en 

negatieve correlaties tussen deze theoretisch verbonden indicatoren. 

Hoofdstuk 6 behandelt vraag 5. Deze studie toont een relatie tussen tijd tot opname 

en tijd tot operatie voor patiënten met een heupfractuur die niet in overeenstemming 

is met de theoretische verwachtingen. Patiënten die tijdens de avonddienst werden 
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opgenomen hadden de hoogste odds op vertraging van de operatie (tijd tot operatie 

>48 uur). Patiënten die tijdens de nachtploeg werden opgenomen hadden de laagste 

odds, gevolgd door zij die tijdens de dagploeg werden opgenomen. 

In hoofdstuk 7 – de algemene discussie – onderzochten we de belangrijkste 

bevindingen en evalueerden we de constructvaliditeit van de indicatoren. Wij 

bestudeerden de twee componenten van constructvaliditeit – operationalisatie en de 

veronderstelde theoretische relaties. De resultaten van de case studies versterken de 

behoefte aan het empirisch testen van de relaties. De behoefte aan empirisme is niet 

enkel van toepassing op de directe relaties met uitkomsten, maar ook op de relaties 

tussen groepen van indicatoren die worden verondersteld hetzelfde aspect van zorg te 

meten. 

De studies in dit proefschrift behandelen een waaier van relaties die in het structuur-

proces-uitkomstmodel kunnen voorkomen. In elke studie poogden we aandacht te 

besteden aan de twee componenten van constructvaliditeit – operationalisatie en de 

veronderstelde theoretische relaties. Op basis van de case studies kunnen wij besluiten 

dat de validiteit van de indicatoren die worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te 

meten niet enkel op theoretische gronden mag worden gebaseerd. De relaties moeten 

ook empirisch worden getest, en met de kennis dat de categorisatie van de indicator 

van belang is. We bekeken enkele praktische toepassingen voor indicatoren, waarbij een 

onderscheid werd gemaakt tussen wetenschappelijke relevantie en beleidsrelevantie. 

Opnieuw sporen wij aan tot voorzichtigheid en flexibiliteit, gezien één benadering mogelijk 

niet volstaat voor alle condities. Op een zeker niveau hebben alle wetenschappelijke 

bevindingen een bepaalde beleidsrelevantie, maar in sommige gevallen kan het meest 

doeltreffende beleid slechts worden bepaald door op verder bewijsmateriaal te wachten. 

Er is behoefte aan het aannemen van een uitvoerige kijk op het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg. Gezondheidszorg is een onderling verbonden proces met beperkte 

middelen en opportuniteitskosten. Een nadruk op het begrijpen van de kwaliteit van de 

relaties tussen indicatoren is niet enkel informatief voor toekomstig onderzoek, maar 

verzekert ons ook dat onze gevolgtrekkingen uit geobserveerde prestaties juist zijn. 

Indien de spaken van het wiel worden verbonden, kunnen wij sneller komen tot het 

verbeteren van de gezondheid.

165

Samenvatting




