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De recente economische en financiële crisis in combinatie met stijgende uitgaven in 
de zorg en de beperkte verbetering in de prestaties van gezondheidszorgsystemen 
van OECD landen draagt bij aan een toenemende belangstelling van Europese en 
Noord Amerikaanse landen in het sturen op prestaties (“performance management”). 
Dit proefschrift boogt een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke literatuur 
over performance management toegepast in de zorgsector. Het verkent de theorie en 
praktijk van performance management in de zorgsector op internationaal, nationaal 
en ziekenhuis niveau.
 Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie over het sturen op prestaties in 
de zorgsector. Achtergronden en doelen van het performance management concept 
in de zorgsector worden beschreven. Verder worden in dit hoofdstuk de concepten 
“performance”, “management” en “health care system” nader gedefinieerd en de 
theoretische onderbouwing van het concept performance management in de “New 
Public Management” theorie en meer specifiek in de bestuurskunde gepresenteerd. 
Ook wordt op de kritiek in de literatuur op de ontwikkeling en het gebruik van 
performance management in de zorgsector ingegaan. Het doel van het proefschrift is 
een kennisbijdrage te leveren door het onderzoeken van de ontwikkeling en het gebruik 
van performance management in verschillende contexten op internationaal, nationaal 
en ziekenhuis niveau. Hiertoe zijn de volgende zes onderzoeksdoelen gesteld:

1.  Onderzoek naar de aard en omvang van de stewardship functie van ministeries 
van gezondheidszorg in de WHO/Euro Regio  en onderzoek naar een methode 
om de volledigheid en consistentie van de implementatie van stewardship  
te evalueren. 

2.  Onderzoek naar hoe internationale vergelijkingen van prestaties van 
gezondheidszorgsystemen kunnen worden gebruikt voor performance 
management doelstellingen alsmede hoe methodologische problemen 
en uitdagingen bij het uitvoeren van internationale vergelijkingen kunnen 
worden geadresseerd.

3.  Onderzoek naar hoe ministeries van gezondheidszorg beter de prestaties 
van hun gezondheidszorg systeem kunnen sturen door het actief gebruik 
van prestatiematen samenhangend met uit een algemene strategie 
afgeleide systeemdoelen. 

4.  Onderzoek naar het belang van het corrigeren voor ‘woonplaats’ in het gebruik 
van patiëntervaringsmaten voor transparantie en prestatie sturing. 

5.  Onderzoek hoe een internationaal model voor het meten van ziekenhuisprestaties, 
gericht op het verhogen van evidence-based performance management en 
kwaliteitsverbetering kan worden ontwikkeld.

6.  Evaluatie van de gepercipieerde impact van de implementatie van het PATH 
model en de factoren die de deelnemende ziekenhuizen tijdens de implementatie 
als belemmerend of bevorderend hebben ervaren.
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 Hoofdstuk 2 is gebaseerd op een gerichte en multidisciplinaire review 
van de literatuur, beleidsanalyses en de resultaten van een consultatie proces 
met senior besluitvormers uit 53 landen naar het concept stewardship van 
gezondheidszorgsystemen, het belang om op gezondheidszorg doelen te sturen en 
de beleids-context van gezamenlijke waarden zoals onderschreven door de lidstaten 
van de WHO/Euro regio. Het hoofdstuk stelt een operationeel raamwerk voor, voor het 
beoordelen van de volledigheid en consistentie van de stewardship functie van nationale 
ministeries van gezondheidszorg. Op basis van de gerichte en multidisciplinaire review 
van de literatuur met betrekking tot het concept van stewardship en de toepassing 
ervan in de zorgsector, is een operationeel raamwerk ontwikkeld voor het beoordelen 
van de stewardship functie. Het operationele raamwerk relateert zes algemene 
stewardship functies aan nationale waarden en doelen. De zes voorgestelde functies 
zijn: het definiëren van een visie op gezondheid en een strategie om betere gezondheid 
te bereiken; het uitoefenen van invloed dwars door alle maatschappelijke sectoren 
heen voor het bereiken van een betere gezondheid (facet beleid); het aansturen van 
het zorgsysteem op een manier welke  consistent is met de heersende waarden; het 
zekerstellen dat het ontwerp van het systeem overeenkomt met de doelen; het beter 
benutten van beschikbare wet- en regelgeving; en het samenstellen, verspreiden en 
aanwenden van informatie. Dit hoofdstuk bespreekt ook de uitdagingen met betrekking 
tot de implementatie van de stewardship functie die samenhangen met de beperkingen 
van de rol van de ministers van gezondheidszorg, het bestuurlijk bestel en praktische 
barrières bij de vormgeving van de functies. Het voorgestelde raamwerk lijkt flexibel 
genoeg te zijn in het helpen beoordelen van de volledigheid en consistentie van de 
stewardship functie in een gezondheidszorgsysteem met een herhaalde nadruk op het 
sturen op doelen. Het raamwerk zal echter nog verder moeten worden getest in de 
praktijk om de kracht ervan te bevestigen.
 Hoofdstuk 3 gebruikt een gerichte literatuurstudie en een case-study over 
de ervaringen van de OECD binnen het Health Care Quality Indicators Project met  
internationaal vergelijkende prestatie informatie over gezondheidszorgsystemen en 
gebruik hiervan voor sturing. Het beschrijft de rationale (waarom vergelijken?), de 
omvang (wat wordt vergeleken?) methodes (hoe werden ze vergeleken?) en performance 
management instrumenten en processen (hoe wordt prestatie vergelijking gebruikt voor 
prestatie verbetering?) van eerdere Europese en Noord Amerikaanse initiatieven.  De 
gevonden beweegredenen voor het initiëren van internationale gezondheidszorgsysteem 
vergelijkingen bij beleidsmakers zijn behoefte om verantwoording te kunnen afleggen 
aan het publiek, een interesse om internationale vergelijkingen te gebruiken voor 
strategische management doeleinden en een toenemende interesse in benchmarking 
en het leren van peers. Ook wordt geconcludeerd dat eerdere initiatieven enorm 
verschillen in omvang. Sommige bestaan uit vergelijkingen tussen nationale 
gezondheidszorgsystemen op basis van een brede set van indicatoren terwijl andere 
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initiatieven ziekte- of sectorspecifieke vergelijkingen tussen landen betreffen. Met de 
opgedane ervaringen in het Health Care Quality Indicators project van de Organisatie 
van Economische Samenwerking en Ontwikkeling als voorbeeld, zijn methodologische 
problemen bij internationale vergelijkingen in  zes thema’s samengevat: het 
specificeren van indicatoren met gebruikmaking van internationale standaard 
definities, het corrigeren voor verschillen in de bevolkingsopbouw tussen landen, 
het aanpassen voor verschillen in de mogelijkheden van informatie systemen in het 
traceren van individuele patiënten, het controleren van verschillen in data bronnen; 
het identificeren van nationaal representatieve data en het retrospectief bepalen 
van de compleetheid van time-series. Het hoofdstuk besluit met een overzicht van 
meer recente innovatieve benchmarking benaderingen voor prestatie vergelijking van 
internationale gezondheidszorgsystemen en bespreekt mogelijke instrumenten om 
complexe prestatie informatie samen te vatten in eenvoudige visualisatie instrumenten 
die tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoefte van beleidsmakers en politici.
 Hoofdstuk 4 Onderzoekt de ervaring van een Ministerie van gezondheidszorg 
in het versterken van de stewardship rol en de implementatie van een omvangrijk 
performance management systeem door strategieontwikkeling, prestatiemeting, 
de allocatie van middelen, en de verantwoordelijkheden en prestatieverbetering 
met elkaar te verbinden. Een evaluatie van de implementatie en het effect van de 
gepleegde beleidsinterventies is uitgevoerd door directe observatie van het beleid over 
een periode van drie jaar, een document analyse, interviews met besluitvormers en 
een gestructureerde discussie van de bevindingen met andere collega onderzoekers 
en externe reviewers. Het Ministerie van Gezondheidszorg van Ontario (Canada) 
ontwikkelde een gezondheidszorg strategie (strategy map) en een op deze strategie 
gebaseerde scorecard door een proces van het bestuderen van het beleid en expert 
consultaties en verbond de gezondheidszorg systeem indicatoren aan prestatie 
contracten door een geïntegreerde performance management cyclus. ‘Cascading’ 
strategieën op systeem en lokaal systeem niveau werden geïdentificeerd en een kern set 
van syteemindicatoren (Ontario als geheel) en lokale gezondheidszorgsysteem prestatie 
indicatoren (regio’s) werden geselecteerd en opgenomen in prestatie contracten met 
Regionale Gezondheidszorg Autoriteiten – de ‘Local Health Integration Networks’ . 
Ondanks vele uitdagingen zoals de beperkingen in het meten van de prestaties en de 
moeilijkheden in de praktijk met het linken aan besluitvormingsprocessen, hebben de 
beleidsinterventies bijgedragen aan een versterking van de rol van prestatie sturing 
binnen het ministerie en het realiseren van de doelen welke door het ministerie 
werden nagestreefd. 
 Hoofdstuk 5 bestaat uit een studie naar het effect van de woonplaats van een 
patiënt op zijn of haar beoordeling van de zorg en de gerelateerde beleidsimplicaties 
voor het gebruik van patientenervaringen voor het sturen op prestaties.  De studie 
gebruikt een “conditional regression analyses of stratum matched case-controls” 
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techniek om te onderzoeken of de woonplaats van patiënten die in de ‘Greater Toronto 
Area’ of in Ontario maar buiten de Greater Toronto Area wonen van invloed is op de 
door de patiënt ervaren tevredenheid tijdens ziekhuisopname. In een retrospectieve 
analyse van  101.683 patiënten vragenlijsten kwam naar voren dat patiënten die in 
Toronto zijn behandeld en buiten Toronto wonen consequent aangeven meer tevreden 
te zijn dan patiënten die in Toronto wonen (P<0.0001) en dat voor patiënten die buiten 
Toronto zijn behandeld, de tevredenheid van patiënten die in Toronto wonen hoger 
was dan van patiënten die buiten Toronto wonen (P<0.02). Deze bevindingen blijven 
overeind na controle voor type ziekenhuis en correctie voor leeftijd, geslacht, zelf-
beoordeelde gezondheidsstatus en het aantal keren dat een patiënt was opgenomen 
in de afgelopen zes maanden. De bevindingen suggereren dat waar patiënten wonen 
een kleine maar mogelijk belangrijke invloed heeft op hoe patiënten de geleverde 
zorg beoordelen. Woonplaats zou daarom in overweging genomen kunnen worden 
wanneer een publiek rapportage systeem of ‘pay-for-performance’ programmas wordt 
ontwikkeld. Verdere aandacht voor factoren op patiënten-niveau kan belangrijk zijn in 
het accuraat en betekenisvol rapporteren van patiënten- ervaringen. In een bredere zin 
bevestigt deze studie het belang van een juiste risico aanpassing wanneer prestatie-
indicatoren gebruikt worden voor transparantie en sturen op prestaties. 
 Hoofdstuk 6 Onderzoekt de ontwikkeling van een raamwerk voor het beoordelen 
van de prestaties van ziekenhuizen op initiatief van WHO/Euro. Het raamwerk, bekent 
als “Performance Assessment Tool for quality improvement in Hospitals” (PATH), heeft 
tot doel het ondersteunen van ziekenhuizen in het meetbaar maken van hun prestaties, 
het beoordelen van de resultaten en het vertalen ervan in verbeteractiviteiten. Dit 
gebeurt door ziekenhuizen een raamwerk voor prestatiemeting te geven, een set van 
indicatoren ontwikkeld op basis van een review van de wetenschappelijke literatuur, 
aanvullende instrumenten voor prestatiebeoordeling en het bieden van gelegenheid 
tot collegiale steun en netwerken onder de deelnemende ziekenhuizen. PATH is 
ontwikkeld tijdens een serie van vier workshops met experts op het gebied van het 
beoordelen van ziekenhuisprestaties. Een uitgebreide review van de literatuur met 
betrekking tot ziekenhuis prestaties was vooraf uitgevoerd waarbij meer dan 100 
prestatie indicatoren nader werden onderzocht. Een enquête is uitgevoerd onder 20 
Europese landen om de beschikbaarheid van de data te bepalen. De zes prestatie 
dimensies die uiteindelijk geïdentificeerd zijn voor het beoordelen van de prestatie 
van ziekenhuizen zijn: klinische effectiviteit, patiënten veiligheid, patiënt gerichtheid, 
efficiency, medewerker oriëntatie en  responsive governance.” (i.e. gevoel voor de 
maatschappelijke functie van het ziekenhuis). Een kern set van 24 prestatie indicatoren 
met voorziene brede toepasbaarheid en de mogelijkheid van internationale vergelijking 
werd geselecteerd en een extra 27 indicatoren zijn gegroepeerd in een “aangepaste” 
set voor specifieke ziekenhuizen of landen met specifieke prioriteiten. Over de gehele 
linie zijn de volgende resultaten bereikt: definitie van de concepten en identificatie van 
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sleutel dimensies voor ziekenhuis prestaties, de design van de architectuur van PATH 
om evidence-based management en kwaliteitsverbetering door prestatie beoordeling 
te verhogen, selectie van een kern en aangepaste set van prestatie indicatoren met 
gedetailleerde operationele definities, identificatie van trade-offs tussen indicatoren, 
het uitwerken van achtergrond documenten voor elke indicator ter ondersteuning van 
ziekenhuizen in het interpreteren van hun resultaten, de design van een gebalanceerde 
prestatie dashboard en strategieën voor de implementatie van het PATH raamwerk.
 Hoofdstuk 7 evalueert de door deelnemers gepercipieerde impact van 
het PATH project en de door deelnemende ziekenhuizen ervaren bevorderende en 
belemmerende factoren tijdens de implementatie in acht deelnemende landen 
en 140 ziekenhuizen in de WHO Europese Regio. Semigestructureerde interviews 
met een selectie van sleutelfiguren in deelnemende ziekenhuizen (twaalf) en 
landencoördinatoren(acht) zijn uitgevoerd en een inductieve analyse van de interview 
transcripties heeft plaatsgevonden op basis van de ‘grounded theory’ benadering. De 
resultaten van de evaluatie zijn dat ook in de afwezigheid van publiek rapporteren 
het project werd gepercipieerd als een stimulans voor prestatie meting en kwaliteit’s 
verbetering initiatieven in de deelnemende ziekenhuizen en dat aandacht zou moeten 
worden besteed aan de specifieke ziekenhuis context, leiderschap, structuren en de 
processen die de implementatie van prestatiemeting ondersteunen gericht op interne 
kwaliteitsverbetering. De studie concludeert dat gegeven het feit dat verschillende 
kwaliteit–verbeterpaden kwaliteitsverbetering op verschillende manieren tot stand 
kunnen brengen, internationale projecten rond prestatiemeting van ziekenhuizen de 
elementen context, leiderschap en processen moeten meenemen in hun ontwerp, 
ontwikkeling en implementatie.
 Hoofdstuk 8 vat samen, interpreteert de  belangrijkste bevindingen 
en bediscussieerd een aantal methodologische overwegingen alsook de 
wetenschappelijke- en beleidsimplicaties  van dit proefschrift. De volgende zijn de 
belangrijkste conclusies:

•  Performance management (sturen op prestaties) vereist conceptuele duidelijkheid, 
een solide wetenschappelijke basis en ondersteunende instrumenten en processen 
die aansluiten op de informatie behoefte van beleidsmakers en managers

•  Zorgsysteem stewardship is veelbelovende weg voor nationale ministeries 
van gezondheidszorg om betere zorgsysteem uitkomsten te bereiken en 
performance management is een geschikte manier om stewardship in de 
praktijk te implementeren.

•  Context is van groot belang wanneer de implementatie van zorgsysteem 
stewardship en performance management benaderingen overwogen worden.
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•  Het selecteren van indicatoren voor performance management doeleinden moet 
op een solide wetenschappelijke basis gebeuren en zowel inhoudsdeskundigen als 
gebruikers van de informatie moeten erbij betrokken zijn.

•  Ondanks de methodologische uitdagingen kan de waarde van internationale 
gezondheidszorg systeem prestatie vergelijkingen wordt verhoogd wanneer deze 
meer gericht zijn op wederzijds leren en prestatieverbetering.

•  Het verbinden van gezondheidszorg systeem strategie, prestatiemeting, de 
allocatie van middelen en verantwoordelijkheid heeft een belangrijke doorwerking 
in het bereiken van betere zorguitkomsten.

•  Het is van belang om performance management te verankeren in beleidsfuncties 
en operationele activiteiten.

•  Het kan misleidend zijn om prestatie indicatoren te gebruiken voor het afleggen 
van verantwoording wanneer op zich correcte variabelen niet gecorrigeerd zijn voor  
verschillen in achterliggende risico’s (risk-adjustment).

•  Internationale projecten rond het meten van de prestaties van ziekenhuizen 
dienen bij hun ontwerp, ontwikkeling en implementatie rekening te houden met 
verschillen in plaatselijke context, leiderschap en ziekenhuis processen. 




