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De kwaliteit van de gezondheidzorg biedt voortdurend ruimte voor verbetering. Systematische 
kwaliteitsverbetering (in deze samenvatting systematische QI genoemd) is een manier om deze 
kwestie aan te pakken, en vormt het overkoepelende onderwerp van dit proefschrift. We hebben 
ons hierbij in het bijzonder gericht op de volgende drie thema’s: kwaliteitsverbeterstrategieën, 
patiëntervaring als uitkomstindicator van klinisch handelen, en de impact van 
registratiefeedback op de kwaliteit van zorg. Nierfunctievervangende therapie vormde de 
klinische context voor de twee eerstgenoemde thema’s, terwijl voor de laatstgenoemde de 
Nederlandse Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) registratie als praktische context diende. 
Hieronder vindt u voor elk van de drie thema’s een samenvatting van de achtergrond en de 
onderzoeksvraag, de belangrijkste bevindingen, en onze aanbevelingen voor toekomstig 
onderzoek zoals geformuleerd in Hoofdstuk 9. 

 
Kwaliteitsverbeterstrategieën binnen de nierfunctievervangende 
therapie 
Een belangrijk onderdeel van systematische QI is het selecteren van mogelijk effectieve 
kwaliteitsverbeterstrategieën (hier aangeduid als QI strategieën). Binnen dit proefschrift is een 
QI strategie gedefinieerd als een systematische poging om de manier waarop zorgverlening is 
georganiseerd te verbeteren. Als slechts een minderheid van de zorgverleners op de hoogte is 
van welke strategieën toepasbaar en effectief zijn in hun eigen klinische domein, dan zou dit 
kunnen verklaren waarom de eerdergenoemde ruimte voor verbetering zo hardnekkig is. Het 
was niet onaannemelijk dat dit ook gold voor het domein van de nierfunctievervangende 
therapie, mede doordat hiervoor een overzicht van QI strategieën tot dan toe ontbrak. Daarom 
formuleerden we de volgende onderzoeksvraag: Welke kwaliteitsverbeterstrategieën zijn 
gerapporteerd binnen het domein van de nierfunctievervangende therapie, en wat was hun 
impact op de kwaliteit van zorg? 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een systematische literatuurstudie, waarin we een grote 
verscheidenheid aan QI initiatieven identificeerden. Alle 93 initiatieven hadden tot doel de 
opname van kennis over best practice in de dagelijkse praktijk van de nierfunctievervangende 
therapie te bevorderen. De meerderheid van de initiatieven bestond uit een combinatie van QI 
strategieën, en gebruikte ten minste één techniek afkomstig uit de systematische QI. Strategieën 
gericht op patiënten kwamen het vaakst voor. Het aantal en soort strategieën en technieken per 
initiatief varieerden echter aanzienlijk tussen subdomeinen: op het gebied van vasculaire 
toegang werden veelal meerdere strategieën ingezet in combinatie met systematische QI 
technieken, terwijl initiatieven met betrekking tot voedingsbeleid vaak alleen een patiëntgerichte 
strategie omvatten zonder gebruik van QI technieken. Van alle initiatieven werden er 22 
geëvalueerd middels een robuuste studie. Die lieten zien dat initiatieven die strategieën 
combineerden over het algemeen effectiever waren dan degenen die uit een enkele strategie 
bestonden. Er was geen verschil in effectiviteit tussen initiatieven die minstens één 
systematische QI techniek gebruikten en degenen die geen enkele QI techniek toepasten. Door 
de heterogeniteit van de initiatieven en het beperkte aantal robuuste studies was het niet 
mogelijk conclusies te trekken ten aanzien van de impact van specifieke (combinaties van) 
strategieën op de kwaliteit van nierfunctievervangende therapie.  
 
Deze en andere resultaten in dit proefschrift illustreren hoe lastig het is om solide kennis op te 
bouwen met betrekking tot effectieve QI strategieën. Om de groei van wetenschappelijke kennis 



 

216 

over systematische QI een impuls te geven, zowel binnen de nierfunctievervangende therapie als 
binnen andere klinische domeinen, hebben we de volgende suggesties voor toekomstig 
onderzoek:  
 Gebruik gevalideerde, empirische filters voor het systematisch doorzoeken van 

elektronische literatuurbestanden; 
 Evalueer een QI strategie primair op basis van eindpunten die iets zeggen over in hoeverre 

de strategie een verandering teweeg heeft gebracht in de organisatie van de zorgverlening, 
met als aanvulling (secundaire) maten die de uitkomst van die verandering tot uitdrukking 
brengen; 

 Stimuleer het gebruik van standaarden om over de effectiviteit van QI strategieën te 
rapporteren. Ontwikkel daarnaast instrumenten voor het operationaliseren van contextuele 
factoren die de impact van QI strategieën mogelijk beïnvloeden; 

 Vermeld expliciet wat de aannames zijn over hoe een bepaalde QI strategie zal leiden tot de 
gewenste uitkomst, inclusief de theorie die aan deze aanname ten grondslag ligt. 

 
Patiëntervaring als een indicator van de kwaliteit van dialysezorg 
Een ander essentieel onderdeel van systematische QI binnen de gezondheidszorg is het continu 
meten van de kwaliteit van zorg; kwaliteitsindicatoren vormen van dit meten de kern. 
Patiëntervaring wordt gezien als een belangrijke uitkomstindicator, maar om dit accuraat te 
kunnen meten is een gevalideerd instrument noodzakelijk. Het Nederlandse Consumer Quality 
(CQ) index initiatief voorziet in een gestandaardiseerde methode om patiëntervaring te meten en 
te rapporteren. Er was reeds voor vele typen zorg een CQ index beschikbaar, maar voor 
chronische dialysezorg ontbrak deze nog. Dit leidde tot onze tweede onderzoeksvraag: Hoe kan 
patiëntervaring gebruikt worden als een indicator van de kwaliteit van dialysezorg? 
 
In Hoofdstuk 3 ontwikkelden we twee CQ index instrumenten: één voor centrum hemodialyse 
(CHD), en één voor peritoneaal dialyse en thuis hemodialyse (PHHD). Hiervoor gebruikten we 
cross-sectionele multicenter data van een Nederlands cohort dialysepatiënten. De pilot versie 
van het CHD instrument bestond uit 71 items. Middels een exploratieve factoranalyse 
identificeerden we 42 items als behorend tot de kern van patiëntervaring met CHD zorg; deze 
items vormden tien schalen, waarvan er vijf betrouwbaar waren. Voor het PHHD instrument 
leverde de factoranalyse 31 uit 56 kernervaringsitems op, die negen schalen vormden; vijf 
schalen waren betrouwbaar. Wanneer we ook het belang meenamen dat patiënten hadden 
toegekend aan kernervaringsitems, bleek voor beide typen dialysezorg over het algemeen de 
ruimte voor verbetering beperkt te zijn. Dit kwam voornamelijk doordat patiënten hun ervaring 
met dialysezorg als optimaal hadden beoordeeld. 
 
Om patiëntervaring correct te kunnen interpreteren als kwaliteitsindicator voor dialysezorg, is 
het nodig om te weten in hoeverre deze indicator beïnvloed wordt door factoren die 
onafhankelijk zijn van de geleverde zorg. Daarom keken we in Hoofdstuk 4 naar de relatie 
tussen karakteristieken van dialysepatiënten en hun zorgervaring. Hiervoor construeerden we 
multivariabele lineaire regressiemodellen, waarbij we gebruikmaakten van hetzelfde 
patiëntencohort als in Hoofdstuk 3. Onze analyses lieten zien dat een positievere 
patiëntbeoordeling van het dialysecentrum geassocieerd was met hogere leeftijd, niet-Europese 
etniciteit, een lager opleidingsniveau, geen eerdere diagnose van maligniteiten, geen co-
morbiditeiten, lagere albuminewaarden, en betere zelfgerapporteerde gezondheid. Een eerder 
myocard infarct, en betere zelfgerapporteerde gezondheid bleken determinanten van een 
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positievere ervaring met de zorg door de nefroloog, terwijl dit voor zorg door verpleegkundigen 
hogere leeftijd, Nederlandse etniciteit, een lager opleidingsniveau, lagere albuminewaarden, en 
betere zelfgerapporteerde gezondheid waren. 
 
Ondanks de validiteit en betrouwbaarheid van de CQ indexen voor dialyse zoals ontwikkeld in 
dit proefschrift, is er ook een aantal beperkingen te noemen wat betreft de objectiviteit, de 
indruksvaliditeit (oftewel, face validity), en het onderscheidend vermogen van de instrumenten. 
Hiervoor hebben we de volgende aanbevelingen voor toekomstig onderzoek geformuleerd: 
 Formaliseer het concept van patiëntverwachting, en onderzoek de relatie hiervan met 

patiëntkarakteristieken en patiëntervaring; 
 Onderzoek in hoeverre kwalitatieve methoden complementair kunnen zijn aan de 

kwantitatieve benadering om patiëntervaring te conceptualiseren; 
 Identificeer QI strategieën die een positief effect hebben op patiëntervaring.  

 
De impact van de NICE registratie feedbackrapporten op de kwaliteit 
van IC zorg 
Performance feedback is een veelgebruikte QI strategie. De onderliggende aanname hierbij is 
dat zorgverleners geprikkeld worden hun zorgverlening anders te organiseren wanneer ze 
teruggekoppeld krijgen dat de kwaliteit van hun zorg ondermaats of inconsistent is. Over het 
algemeen bleek de impact van feedback op de kwaliteit van zorg echter beperkt, en het was nog 
niet duidelijk hoe deze impact vergroot kon worden. Het aanbieden van performance feedback is 
een reguliere service geleverd door medische kwaliteitsregistraties. De NICE registratie 
verzamelt en rapporteert systematisch en continu gegevens over de kwaliteit van zorg geleverd 
door Nederlandse intensive cares (ICs). We wilden onderzoeken in hoeverre de NICE registratie 
feedbackrapporten IC clinici stimuleerden tot en ondersteunden bij het ondernemen van lokale 
verbeterinitiatieven, en vervolgens hoe we de impact hiervan op de kwaliteit van IC zorg konden 
optimaliseren. Hiervoor formuleerden we de derde onderzoeksvraag: Hoe kan de impact van de 
NICE registratie feedbackrapporten op de kwaliteit van intensive care zorg worden vergroot? 
 
Hoofdstuk 5 beschrijft hoe we door middel van een systematische literatuurstudie 50 
initiatieven identificeerden waarin zorgprofessionals performance feedback ontvingen van 
medische kwaliteitsregistraties. De initiatieven hadden betrekking op diverse klinische 
domeinen, en omvatten een grote verscheidenheid aan manieren om de feedback te presenteren 
en te verstrekken. De meerderheid van de initiatieven combineerde feedbackrapporten met 
aanvullende QI strategieën, zoals educatieve bijeenkomsten. Uit de 22 voor-na evaluaties, 
geïncludeerd in onze literatuurstudie, kwam echter niet eenduidig naar voren of het gebruik van 
aanvullende strategieën gerelateerd was aan een verhoogde impact van initiatieven. Wel was 
duidelijk dat eindpunten gerelateerd aan zorgprocessen vaker positief werden beïnvloed door 
registratiefeedback dan eindpunten gerelateerd aan zorguitkomsten. Karakteristieken van de 
feedback zelf –bijvoorbeeld de kwaliteit van de gerapporteerde data, en de tijdigheid van 
rapporteren– werden het vaakst gesuggereerd als factoren die de effectiviteit van een initiatief 
hadden beïnvloed. 
 
In Hoofdstuk 6 ontwikkelden we een nieuwe, multicomponenten feedbackstrategie voor de 
NICE registratie. De nieuwe strategie was gericht op het ondervangen van vooraf vastgestelde 
barrières ten aanzien van het gebruik van kwaliteitsindicatoren voor systematische QI in de 
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gezondheidszorg. Op basis van informatie uit wetenschappelijke publicaties, input van 
toekomstige gebruikers, en kennis van experts werden de volgende elementen aan de reguliere 
NICE diensten toegevoegd: frequentere en uitgebreidere rapporten; het opzetten van een lokaal, 
multidisciplinair kwaliteitsverbeterteam; en het instrueren en begeleiden van ICs door middel 
van on-site bezoeken. Vervolgens beschrijven we in Hoofdstuk 6 het studieprotocol voor de 
evaluatie van de nieuwe strategie. Het betrof zowel een kwantitatieve studie naar óf de strategie 
effect had op de kwaliteit van IC zorg, als een kwalitatieve studie naar waaróm de strategie al 
dan niet effectief was. De resultaten van deze evaluaties zijn uiteengezet in respectievelijk 
Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 8. 
 
In Hoofdstuk 7 presenteren we de resultaten van een gerandomiseerde trial waarin dertig 
Nederlandse ICs –allemaal deelnemers aan de NICE registratie– de nieuwe multicomponenten 
feedbackstrategie ontvingen (interventiegroep) of de reguliere NICE diensten (controlegroep). 
IC behandelduur was ons primaire eindpunt; secundaire eindpunten waren beademingsduur, out-
of-range glucosemetingen, en ziekenhuissterfte. De trial liet zien dat ICs in de interventiegroep 
op geen van de eindpunten een grotere verbetering hadden bewerkstelligd dan de controle ICs. 
De mate waarin de feedbackstrategie lokaal was geïmplementeerd varieerde sterk tussen 
interventie ICs. Om die reden deden we een post-hoc as-treated analyse, waarbij interventie ICs 
met een lage implementatiegraad werden geëxcludeerd; de resultaten waren vergelijkbaar met 
die van de oorspronkelijke analyse. Van alle kwaliteitsindicatoren bleek glucoseregulatie het 
meest actionable met het hoogste gemiddeld aantal geplande acties. 
 
Aansluitend op de gerandomiseerde studie van Hoofdstuk 7 hebben we een procesevaluatie 
gedaan, die beschreven wordt in Hoofdstuk 8. In deze kwalitatieve studie onderzochten we de 
tijdsinvestering in en ervaringen met de multicomponenten feedbackstrategie. Data werden 
verzameld binnen de interventiegroep onder leden van de kwaliteitsverbeterteams. De 
maandelijkse tijdsinvestering bleek aanzienlijk te verschillen tussen teams, maar teamleden 
rapporteerden over het algemeen tevreden te zijn met de feedbackstrategie. Daarnaast bleek de 
interventie een positief effect te hebben op het vertrouwen in de datakwaliteit, als wel op de 
motivatie van deelnemers om kwaliteitsindicatoren te gebruiken als input voor 
verbeterinitiatieven. Aanhoudende problemen waren echter (in volgorde van belangrijkheid): het 
niet delen van de feedback met andere stafleden; gebrek aan normatieve standaarden en 
benchmarks; ontoereikende case-mix correctie; gebrek aan kennis over hoe kwaliteitsverbetering 
te bewerkstelligen; en onvoldoende gereserveerde tijd en mankracht voor 
kwaliteitsverbeterinitiatieven. Deze barrières verklaren mogelijk deels waarom er geen effect op 
de gekozen eindpunten gevonden werd. 
 
De multicomponenten feedbackstrategie zoals ontwikkeld en geëvalueerd in dit proefschrift 
bleek IC clinici te ondersteunen bij het gebruik van kwaliteitsindicatoren voor systematische QI. 
Desondanks hebben we moeten concluderen dat het effect van de strategie op de kwaliteit van 
zorg niet verschilde ten opzichte van de reguliere NICE diensten. We hebben de onderstaande 
aanbevelingen om de impact van de NICE registratiefeedback in de toekomst positief te 
beïnvloeden:  
 Voeg achievable benchmarks of care toe aan de feedbackrapporten als aanvulling op de 

groeps- en nationale gemiddelden. Ontwikkel daarnaast modellen voor case-mix correctie 
van IC behandelduur als uitkomstindicator; 
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 Focus voor de reeds aanwezige procesindicatoren op het verbeteren van de datakwaliteit en 
het uitbreiden van de feedback. Overweeg tevens de huidige set aan te vullen met 
structuurindicatoren die organisatorische karakteristieken vertegenwoordigen waarvan is 
aangetoond dat ze kunnen leiden tot verbeterde IC patiëntuitkomsten; 

 Breid de feedbackrapporten uit met suggesties voor mogelijk effectieve 
kwaliteitsverbeteracties. Instrueer in aanvulling daarop IC clinici ten aanzien van de 
concepten en methoden van systematische QI. 

 
Conclusie 
Het onderzoek in dit proefschrift laat zien dat sommige aspecten van kwaliteit van zorg niet 
volledig gevat kunnen worden in één enkele maat, dat de positieve impact van 
multicomponenten registratiefeedback op de kwaliteit van zorg niet voor zich spreekt, en dat het 
niet eenvoudig is om wetenschappelijke kennis op te bouwen over hoe we deze impact kunnen 
vergroten. Tegelijkertijd hebben we laten zien dat het mogelijk is om een deel van een complex 
concept als patiëntervaring op valide wijze te meten, en dat het uitbreiden van 
registratiefeedback clinici kan motiveren tot en ondersteunen bij het systematisch verbeteren van 
hun zorg. Deze veelbelovende resultaten zijn een goede reden om deze aspecten van 
systematische QI nader te onderzoeken. Dat zal ertoe bijdragen dat het meten van kwaliteit van 
zorg en het geven van performance feedback aan zorgverleners betrouwbare manieren worden 
om de gezondheidszorg te verbeteren.  
  




