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1.

Stellingen
behorend bij het proefschrift

Kwaliteitsbewakiog i" de gezondheidszorg:
onnxrikkeling van uitkomstindicatoren

De mogdijkheden voor uitkomstbewaki.g i" de gezondheids-
zorg op basis van in Nederland beschikbare registraties
beperken zich op dit moment tot het bewaken van
gezondheidsproblemen die als termijdbaar' beschouvrd mogen
worden.

Voor optimale kwaliteitsbewaking aan de hand van registratie-
gegevens is een uniek patiëntidentificatienuÍnmer onmisbaar.

Er bestaan in Nededand verschilleÍr tussen provincies in de
kans om te overlijdei z n aandoeningen die bij de huidige
stand van de medische wetenschap niet of slechts zelden tot
sterfte hoeven te leiden.

Effectiviteitsondetzoek is geen synoniem vafl krraiiteits-
bewaking. Het eetste gaat over de vnag of iets werkt, het
tweede over de vrua;gof, datgene gedaanwordt \t^zntutt bekend
is dat het werkt.

Zolng er in tegistraties in de gezondheidszotg relatief weinig
kenmerken van patiënten worden vastgelegd, is ziekenhuis-
sterfte een betere indicator vooÍ de lrrvaliteit van de

patiëntenpopuLatie dan voor de kwaliteit van de zorg.

§Tanneer de gerichtheid op uitkomsten van de gezondheids-
zotgten koste gaat van de aandacht voor elemenraitg 25pgs1sÍr

van het zorgproces zoals betrokkenheid, bejegening en
communicatie, dan wordt de patiënt er niet beter van.
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Inleiding



ACHTERGROND EN DOEL
VAN HET ONDERZOEK



Hoofdliin

Hoofdstuk 1 inftoduceett het onderwerp van dit proefschrift, te weten het
ontsrikkelen van uitkomstindicatorcn voor krvaliteitsbewaking in de gezondheids-
zorg. Na een kort overzicht van tradities op het gebied van uitkomstevaluatie,
volgt een omsckijving van het doel van het ondezoek. Tevens wordt uiteengezet
hoe het proefschrift is opgebouwd.



Achtergrond en doel van het onderzoek

l.l. Evaluatie van de uitkomsten van de gezondheidszorg

De gezondheidszorg heeft belangrijke gevolgen voor de (volls)gezondheid. Meestal

zullen die gevolgen positief zijn, zooJs bijvoorbeeld duidelijk is voor de levensver-

lengende werking van antibiotica bij uiteenlopende infectieziekten. Soms echter ook

heeft de gezondheidszorg negatieve effecten op de volkgezondheid. Een bekend

voorbeeld hierwan is de stijging van het aantal gevallen van wiegendood na de doot
medici geihtroduceerde buikligging als de meest gezonde slaaphouding van

zuigelingen (1). Er is veel voor te zeggen om de uitkomsten van de gezondheids-

zotg,intermen van gezondheid, te beschouwen als toetssteen vooÍ de beoordeling

van de lsvaliteit van medisch handelen. Het uiteindelijke doel van de gezondheids-

zorg is immers om de (volks)gezondheid in gunstige zín te beïnvloeden. Dit
proefschrift g ^t 

o.vet de toepassing van uitkomstmaten bij het bewaken van de

kwaliteit van de zorgen over de mogelijkheden om hiettoe gebruik te maken van

bes chikbare regis traties.

Het gebruik van tegisffaties voor de evaluatie van de uitkomsten van de gezond-

heidszorg is geen nieuwe bezigheid. Zo kunnen registraties aangewend worden voor

de vaststelling van de effectiviteit van medisch handelen (2). Tot dit effectiviteitson-

derzoek behoort onder andere het historisch volksgezondheidsonderzoek dat

gebruik maakt van de doodsoorzakenstatistiek om Íra te gaan welke de bijdrage van

de medische wetenschap is geweest aan de sterke toename van de levensverwach-

ting sinds de 19e eeuw (3). De doodsoorzakenstatistiek is tevens nuttig gebleken

binnen kwaliteit-van-zorg onderzoek, dat zich richt op het onturikkelen van

methoden en technieken vooÍ kwaliteitsbewaking en -vetbetering. In het kader van

dit onderzoek zijn bijvoorbeeld regionale en andere contemporaine variaties in
'vermijdbare' sterfte bestudeerd om na te gaan of op die maniet een aanwiizing kon
worden verkregen voor variaties in de kwaliteit van de geleverde zotg. De eerste

studie op dit gebied werd 1983 in Engeland gepubliceerd door Charlton et al. (4) en

dit idee heeft navolging gevonden in vele landen, waaronder Nededand. Ook
binnen instellingen en sectoÍeÍr in de gezondheidszotg wordt in toenemende mate

gebruik gemaakt van registratiegegevens om informatie te krijgen over de kwaliteit
van de geleverde zorg. Een veel gehanteerd begrip in dit verband is de term
'indicator', oftevrel 'een meetbaar element van de gezondheidszorg dat een

aansijzing is voot mogelijk suboptimale zorg'. Indicatoren kunnen beuekking

hebben op het pÍoces of de structuur van de zotg, maaÍ ook op de uitkomst ervan

(5). Volgens sommigen is de vasdeggingvan uitkomsdndicatoren rond 1850 al door

Florence Nightingale it g".g gezet (6). Donabedian echter, die ruim een eeuw later

werd geboren, vrordt algemeen beschouwd als de grondlegger van de moderne
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methoden van kwaliteitsmeting. Hij was ook degene die de niveaus van kwaliteitsbe-
waking in de gezondheidszorg ondervetdeelde in de structuur (de voorwaardeschep-
pende factoren, zoals de organisatie en financiering), het proces (de feitelijke
uiwoering) en de uitkomst (het resultaat in termen van gezondheid) (7).

In dit proefschdft staat onderzoek cenftaal naar methoden voor kwaliteitsbewaking
met behulp van uitkomstindicatoren. Er komen indicatoren aan de orde die de drie
dimensies van gezondheid dekken (mortaliteit, morbiditeit en kwaliteit van leven)
waaÍïnee aspecten van zowel de pteventieve als de curadeve zorg bewaakt kunnen
woÍden (zie tabel 1.1). Tevens worden verschillende niveaus van bewaking in
beschouwing genomefl, namelijk bewaking op populatieniveau en in de gezond-
heidszorg. Kvraliteitsbewaking aan de hand van uitkomstindicatoren kan worden
gezien als een uitbteiding van de uaditionele epidemiologische surveillance. De
laatstgenoemde is primair gericht op de bewaking van (besmettelijke) aandoeningen
met als uiteindelijke doel de preventie en bestrijding eryan, terwijl uitkomstevaluatie
voor kwaliteitsbewaking in beginsel een breder scala aan gezondheidsproblemen
betreft (8,9). Kenmerkend voor uitkomstmonitoring in het kader van kwaliteitsbe-
waking is bovendien, dat de evaluatie van uitkomsten deel uitmaakt van een zich
herhalende cyclus. Onderdelen van deze cyclus z1jn, naast de identificatie van
kwaliteitsproblemen, het opstellen van richdijnen en criteria voor goede zorg,
gegevensvetzameling en toetsing van de kwaiiteit, het invoeren van veranderingen,
en opnieuw evalueren (10). ft bestaan in Nededand al vormen van roudnematige
verzameling en analyse van uitkomsten voor kwaliteitsbewaking. Voorbeelden
hiervan zljn de postrnatketing surveillance van geneesmiddelen door koppeling van
informatie over geneesmiddelengebruik aan ziekenhuisopnamen (11,,1,2) en de
registratie en evaluatie van ziekenhuisinfecties op afdelingsniveau binnen
ziekenhuizen (13).

Het is van belang om te beschikken over betrouwbaÍe methoden voor
uitkomstbewaking. Enetzijds is er immers een blijvendevraagnaar vergelijkingen
tussen bijvoorbeeld regio's en bevolkingsgÍoepen, ten behoeve van bewaking op
populatieniveau. Met behulp van dergelijke vetgelijkingen kan inzicht verkregen
§/orden in de verdeling vaÍr zorgeffecten over de bevolking en zo onder meer in de
toegankelijkheid (een kwaliteitsaspect) van het zorgsysteem. Andezijds wordt er op
diverse niveaus in de gezondheidszorg in toenemende mate belang gehecht aan
methoden om inzichtelijk te kunnen maken in hoevere er goede zorg geleverd
wordt. Systemadsche aandacht voor kwaliteitsbewaking en de daartoe benodigde
gegevensverzameling in instellingen, die in de jaren '60 een impuls heeft gekregen,
is in de Kwaliteitswetvan 7996 inmiddels wettelijk verplicht gesteld.
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1.2. Doel van het ondezoek

Bewakingvan de gezondheidsuitkomsten van de zorgis in Nededand onder meet
van gïoot belang voor de Inspectie voor de Gezondheidszotg, a lgezien zlj toeziet
op zovrel de staat van de volksgezondheid als op de kwaliteit van de geleverde zorg.

Het was dan ook de Inspectie die opdracht gaf tot het in dit ptoefschrift beschreven

onderzoek. Doel van het onderzoek was:

7.

2.

3.

Opzetten van een systemadek voot de ontrvikkeling van uitkomstindicatoten
Verkenning en illusttatie van de mogelijkheden om beschikbare registraties

te gebruiken als bron voor uitkomstindicatoren
Aanbevelingen opstellen voor het opbouwen van een op uitkomstregistraties

gebaseerd bewakingssysteem in de gezondheidszorg

1.3. Opbouw van het proefschrift

Het vervolg van het proefschdft is als volgt opgebouwd: Deel II verkent het terein
van uitkomstrnonitoring vanuit een theoretische en praktische invalshoek. Daartoe
bevat hoofdstuk 2 allereerst een theoretisch model van de relatie tussen het Proces
van de zorgen de uitkomst. Naar aanleiding hiervan wordt ingegaan op verschillen-

de aspecten van kwaliteitsmeting aan de hand van uitkomstindicatoten. Het
hoofdstuk bevat tevens de systematiek die gevolgd kan worden bij de ontwikkeling
van indicatoÍeÍl voor kwaliteitsbewaking. Een eerste praktische verkenning van de

mogelijkheden voor uitkomstmonitodng komt vervolgens aan de orde in de

hoofdstukken 3 en 4. Hier is een onderscheid gemaakt naar het niveau van

monitoring: Hoofdstuk 3 beperkt zich tot monitoring in de gezondheidszorg,

gebruik makend van rcgistraties die in instellingen en doot beroepsgtoepen worden
bijgehouden. Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de mogelijkheden om voor
uitkomstbewaking op populatieniveau gebruik te maken van landelijke gegevens-

bronnen.

Deel III behandelt een aantal specifieke voorbeelden: Voor afzonderlijke
uitkomstrnaten is onderzocht in hoeverre deze bruikbaar zijn als uitkomstindicator
voor kwaliteitsbewaking, oftewel in hoevetre ze een signaal op kunnen leveten ovet
het mogelijk tekortschieten van de zorg.Er is gekozen voor uitkomstrnaten die drie

dimensies van gezondheid verteg.rr*e61digen: mortaliteit (hoofdstuk 5 en 6),

morbiditeit (hoofdstuk 7 en 8) en gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven

(hoofdstuk 9). Met deze uitkomstmaten is ook een breed terrein -van zorg gedekt
(tabel 1.1).
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Tabel 1.1. Uitkomstrnaten die in het proefschrift aan de orde komen en de
zorggebieden waar ze betrekking op hebben

I-Jitkomstmaten Zotggebieden Hoofdstuk

Vermijdbare' sterfte

I/ermijdbare' ziekte:
- Seksueel overdraagbare

aandoeningen

- Complicades

Gezondheid-gerelateerde
kwaliteit van leven

Primaite en secundaire
preventie, curade

Primaire preventie

Tertiaire preventie, curade

Primaire, secundaiÍe en

tertiaire preventie, curatie

5en6

Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van onderzoek naar het bestaan van regionale
variaties in 'vermijdbare' sterfte in Nededand. Het gaat hier om sterfte aan
aandoeningen die, dankzij de huidige stand van de medische zorgriet, of slechts
zelden, tot sterfte hoeven te leiden. Hoofdstuk 6 beperkt zich tot één groep van
deze 'vermijdbate'doodsoozaken, namelijk aandoeningen ontstaan in de perinatale
periode. In dit hoofdstuk worden naast regionale verschillen in sterfteniveaus, ook
variaties in sterftetrends bestudeerd. Voot de analyses in beide hoofdstukken is

gebruik gemaakt van de Doodsoorzakenstatistiek. In Hoofdstuk 7 staat de
bruikbaarheid van een indicator voor de prevendeve zorg centraal, te weten seksueel

overdraagbare aandoeningen (SOA). Er is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van
een tegristratie die door GGD-en en poliklinieken wordt bijgehouden. In de
hoofdstukken 8 en 9 komen t'wee uitkomstmaten aan de orde die relevant kunnen
zlin in de zorg voor chronisch zieken, namelijk complicaties (hoofdstuk 8) en
kwaliteit van leven (hoofdstuk 9). Deze hoofdstukken bevatten niet, zoals de
voorgaande drie, empirische analyses. Daarentegen wordt in meer beschouwende
vonn nagegaan in hoevere beide gezondheidsindicatoren bruikbaar zíjn blj
kwaliteitsbewaking en of hiertoe gebruik gemaakt kan worden van beschikbare
gegevensbronnefl. Deel IV tenslotte (hoofdstuk 10) bevat een overzicht van de
tesultaten, de conclusies en de aanbevelingen.
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Uitkom s tm onitoring: algemene verkenningen



UITKOMSTMONITORTNG:
THEORETISCHE ASPECTEN
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Hoofdliin

Hoofdstuk 2 bevat de theoretische concepten die de basis vormen voor het
onderzoek. Allereetst wordt er een model gepresenteerd voor de relatie tussen
zorg en gezondheid. Hiervan wordt afgeleid onder welke conditie variaties in de
gezondheidstoestand na de intervend.e kunnen worden toegeschreven aarr
variades in de interventie. Omdat de relatie tussen het zorgproces en de uitkomst
complex is, kan de vraag opkomen of het niet meer voor de hand ligt om het
ptoces van de zotgte bewaken in plaats van de uitkomst. Op deze vraag wordt
ook ingegaan. Vervolgens wotdt, uitgaande van het beschreven model, een
systematiek gepresenteerd voot de ont''nrikkeling van uitkomstindicatoren. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met de omschrijving van een aantal veel gehanteerde
begrippen.

t4



Uitkomstrnonitoring: theoretische aspecten

2.7. Inleiding

Om gezondheidsindicatoren te kunnen toepassen bij kwaliteitsbewaking in de zorg,

is het van belang om inzicht te hebben in de relatie tussen het zorgproces en de

gezondheid. In dit hoofdstuk wordt daartoe allereerst een theoretisch model

gepÍesenteerd voor deze rclaie (§2.2). Hiervan wordt afgeleid ondet welke condide

variades in de gezondheidstoesand na de intervende kunnen worden toegeschteven

aan vanaies in de interventie (§2.3). Patagraaf 2.4 ga;at in op de keuze tussen

pÍoces- en uitkomstmaten voot kwaliteitsbewaking. Vervolgens wordt een

systematiek gepÍesenteerd voor de ontrvikkeling van uitkomstindicatoÍen voor
kwaliteitsbewaking (§2.5). Ptagraaf 2.6 tenslotte bevat een aantal veel gehanteerde

begdppen.

2.2. De relatie tussen zotg en gezondheid

In deze pangraaf wordt allereerst een model gepÍesenteerd van de relatie tussen het

zoÍgpÍoces en gezondheid. Dit wordt vervolgens gebruikt om te illustteren hoe

kwaliteitsbewakitga n de hand van uitkomsten kan plaats vinden.

flet model
De relatie tussen het zorgproces en gezondheid wordt in deze paragraaf geillus-

treerd op het niveau van een zorgvedeneÍ en een individuele patiënt. Figuur 2.1

geeft weer welke factoren er, naast de zoÍg, een bijdrage leveren aan de gezond-

heidstoestand na een interrentie. Het model beperkt zich tot curatief handelen. Een

vergelijkbaar schema voor de relatie tussen preventie en gezondheid werd onlangs

beschreven doot McConnochie et al. (1).
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B.

interventie
(=proces*structuur)

A.
gezondheidstoestand
voor de interventie

D.
gezondheidstoestand

na de interventie

C.

prognostische
factoren

Figuur 2.1. De relatie tussen een interyentie en de gezondheidstoestand

Ad A. Bii A staat de gezondheidstoestand van de patiënt vooÍdat deze de
zorgvedener consulteert. Voot A kunnen alledei aspecten van gezondheid
worden ingevuld. In beginsel zullen deze hier negatief geformuleerd zijn,
bijvoorbeeld in termen van ziekte of beperkingen, omdat het een situatie
betreft waarin een zorglredener wordt getaadpleegd. Welke factoren een rol
hebben gespeeld bij het tot stand komen van de aandoening, blijft in dit
schema buiten beschouwing, hoewel deze soms ook als prognostische
factoren bij C op zullen ffeden.

Ad B. B heeft beuekking op de kwaliteit van de interventie.Er zijn twee aspecten
van de intervende onderscheiden: het ptoces (de geneeskunde en zorgvede-
ning, alsmede ondersteunende diensten) en de structuur (materiële,
organisatorische en andeÍe kenmerken van het zoÍgsysteem).

Ad C. Behalve door de interventie, wordt de gezondheidstoestand beihvloed door
ptognostische factoren (sociaal-economische status, leeftijd, voeding,
rookgedrag, ondersteuning door familie, etc.). Zo is depressie een
voorspeller van de uitkomst bij patiënten met een acuut myocaÍdinfarct (2),
terwijl functionele status vooÍafgaand aan een heupfractuur een voorspeller
voor stetfte is (3). Prognostische factoren kunnen een onafhankelijk effect
op de gezondheidstoestand hebben, maar ze kunnen ook het effect van de
intewende vervroegen of uitstellen, verminderen of zelfs weer ongedaan
maken.

Ad D. Elk van de genoemde factoren A, B en C zljn mede bepalend voor de
gezondheidstoestand na de interventie (D).

1,6
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EIet model als basis voor uitkomstbewaking
Het model vorÍnt de basis voor kwaliteitsbewaking aan de hand van uitkomst-
maten. In dit proefschrift staat uitkomstbewaking door het vergeliiken van

groepen centÍaal. Het principe van uitkomstbewaking op dit niveau is dat

groepsuitkomsten worden vergeleken met een norm. Deze norm kan biivoot-
beeld de uitkomst van een randomized clinical trial G.CD ziin of de uitkomsten
van een andere (patiënten)groep. In het laatste geval is de norm impliciet de

groep met de meest wenseliike uitkomsten.

Het model van figuur 2.7laat zien dat eÍ een drietal factoren zijn die op individueel

niveau bijdragen aan de gezondheidstoestand na de intervenue. Op het niveau van

groepen geldt dat aerschilhn tussen gÍoepen in het vóótkomen van deze factoren

kunnen leiden tot uerschillen in de gezondheidstoestand na de interventie. Stel

bijvoorbeeld, dat de uitkomsten van een patiëntengroep vetgeleken worden met de

uitkomsten van een RCT en dat daarbli een verschil wordt geconstateed. Er zljn
dan drie mogelijke verklaringen voot dit verschil:

^. De indicatie vooÍ de interventie (A in figuur 2.1) is niet identiek aan de

indicatie waaraan de'bewezen werkzaamheid' is gerelateerd;

b. De interventie (B in figuur 2.1) is niet uitgevoerd zoals in de RCTI;

c. De patiënt heeft niet dezelfde waarden op prognostische factoren (C in figuur

2.7) als patiënten in de RCT.

Figuur 2.2. is een grafische illustratie van het effect van vadaties in de factoren A
tot en met C op variaties in de gezondheidstoestand. De relatie tussen het

zorgproces en de uitkomst is ditrnaal §/eergegeven in de tijd en voor t'wee patiënten

I en II. Stel, beide patiënten I en II raadplegen oP t=0 een arts, die de gezondheids-

toestand voorafgaand aan de intervende (A uit figuur 2.1) meet (I en II) en de juiste

diagnose stelt. Er is een verschjl in de gezondheidstoestand: Patiënt I is er betet aan

toe dan II. Bovendien is er een verschil in prognostische factoten (C uit Frguur 2.1):

Patiënt I onnvikkelt een bijkomende aandoening, waardoor zíjr. gezondheidstoe-

stand sneller achteruitgaat dan die van patiënt II. Op t=0 wordt bij beiden de juiste

behandeling gestaÍt, die bovendien petfect wordt uitgevoerd.

' E. kun biivoorbeeld, meer dan in de RCT het geval was, doctors'ofpatients' delay optreden

waardoor klachten langer dan nodig bliiven bestaan en de patiënt in een minder goed

behandelbaar stadium komt. Ook de therapietrouw van de patiënt is op te vatten als een

onderdeel van de interventie.
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De gezondheidstoestand na de interventie (D "it figuur 2.1) wordt na een

tussenperiode op t=1 gemeten (In" en II '). Hierbij wordt uiteraard een uitkomst-
maat gekozen die overeenkomt met het doel van de behandeling. Het verschil in
gezondheidstoestand tussen patiënt I en II (I'" en II "") blijkt toegenomen te zljn,
hetgeen de vraag oproept of hieraan mogelijk een verschil in de kwaliteit van de
zorgtefl gtondslag ligt. Een nadere analyse wijst uit dat het verschil niet is toe te
schrijven aan vanaties in de kwaliteit van de interventie: Het effect van de
behandeling is voor beide patiënten everi gÍoot (AI respectievelijk ÀII). Het
absolute verschil tussen In" en IF" blijkt het gevolg te zrjn van het verschil in de
gezondheidstoestand op t=0 (voorafgaand aan de intervende)2 en de variatie in
prognostische factoren.

Gezondheidstoestand

Ita

t=0 t=1

beloop van de gezondheidstoestand zotder interventie

beloop van de gezondheidstoestand met interventie

effect van de interventieAI, A II

Figuur 2.2: Variatie in de gezondheidstoestand: het effect van de begintoestand,
de interventie en factoren 'buiten de zorg'

' E, i* hier aangenomen dat het beginniveau niet van invloed is op het theoretisch te behalen

effect. In werkelijkheid zal het te behalen effect kleiner ziin als de begintoestand slechter is.

f^,

tiid
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2.3. Conditie waaronder variaties in de gezondheidstoestand
na de interventie toegeschreven kunnen worden aan
variaties in de interventie

In devorige paragrafenis beschreven dat er een drietal (groepen) factoren zijn die

in onderlinge verhouding bepalend zijn voor vadades in de gezondheidstoestand na

een interventie. Hieruit kan afgeleid worden dat variaties in de gezondheidstoestand
na de interventie slechts onder een bepaalde voor'n/aaÍde kunnen worden
toegeschreven a n variaties in de interventie. Deze voorwaarde is de volgende:

De mate van variatie in de begintoestand en in prcgnostische factoren en
de biidrage ervaÍr aan variatie in de gezondheidstoestand moeten klein
ziin ten opzichte van de variatie in het interventie-effect.

In deze patagraaf wordt deze voorwaarde nader toegelicht.

Als verwacht mag worden dat er vanatie bestaat in de geTondheifutoutaud uoorafgaand

aan dr inleruenÍie dtein belangrijke mate bijdraagt aanvarra ic in de gezondheidstoe-

stand na de interventie, dan is informatie nodig over deze uitgangspositie. Hoe

groteÍ de relatieve bijdtage is van variaties in de begintoestand aan variaties in de

gezondheidstoestand na de interventie, des te noodzakelijker wordt de beschikbaar-

heid van informade over de begintoestand. Het vergelijken van uitkomsten zonder
correcde voor de uitgangspositie kan misleidend zljn: De uitkomst is dan immers
eerder een indicatoÍ voor de begintoestand dan voor de geleverde zorg (4). E,en

belangrijk aspect van de gezondheidstoestand voorafgaand aan de interventie is de

eÍnst van aandoeningen waaffnee patiënten zich presenteren. Een overzicht van
beproefde methoden ter correcde voor eÍnst is onlangs beschreven door Iezzoni
(s).

Hoe groter de relatieve bijdtage is van variaties Àprognostischefactoren aan de vaiatie
in de uiteindelijke gezondheidstoestand, des te belangrijket is de beschikbaarheid
van informatie over deze prognostische factoren. Een grote invloed van prognosti-
sche factoren ontstaat §/anneer er variatie is in één ptognostische factor met een

groot effect, of wanneer er variatie is in vele andere (eventueel minder belangrijke)

prognosdsche factoten. Het effect van prognostische factoten kan wotden
gerllusteerd aan 'ongeplande heropnames' die wel worden toegepast als indicator
voor de lqvaliteit van de zorg (8-10). De kans dat een ongeplande heropname
plaatsvindt, hangt af van vetschillende, onaÍhankelijke factoten die de kans op
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heropname kunnen verkleinen (goede ondersteuning van familie) of juist vergroten
(progressie van de aandoening ondanks adequate behandeling, matige compliance,
ontstaan van een nieuwe aandoening) (1 1). over hsi algemeen zal de invloed van
prognostische factoren toenemen naartnate eÍ meer tijd verstrijkt tussen de
interventie en de beoogde uitkomst (12). De teden is dat nu eenmaal meer factoren
gedurende deze periode effect gaan sorteren, ofdoordat het effect van een enkele
determinant 'buiten de zorg' toeneemt in de tijd. Zo is voor. 'ongeplande'
heropnames geconstateerd dat zevaker vermijdbaarq/aÍen wanneer ze binnen 6

dagen na ontslag optraden dan na 27-27 dagen (8). Voorbeelden van uitkomsten die
meestal op korte termijn gemeten kunnen worden, zijn ongewenste, negadeve
effecten van (het uitblijven van) zorg, zoals ovedijden na een appendectomie of
wondinfecties. Analoge redeneringen kunnen worden opgezet voor het effect van
preventie. Voorbeeld van een preventie-uitkomst is het niet optreden van een
hartaanval door behandeling van hoge bloeddruk.

Tot slot
Bij de bespreking van de bovengenoemde voorwaarde is steeds uitgegaan van
perfecte meting van de uitkomst. In de praktijk zal dit niet mogelijk zljn. Er dient
bedacht te worden dat n^àffrrate de meting met meer ruis gepaard gaat, ook de
telatie tussen het zorgproces en de gezondheidstoestand verftoebelt. De betrouw-
baarheid van de uitkomstrneting hangt onder meer af van de interobserver
variabiliteit, die voot sterfte kleiner zd, zijn dan voor bijvoorbeeld het meten van de
bloeddruk. Daamaast is de frequentie van optreden van de uitkomst bepalend voor
de betrouwbaatheid: Kleinere aantallen, zoals bij sterfte als uitkomst van de zorg
veelal het geval zal zljn,leiden tot grote betrouwbaarheidsintervallen en daarmee
een geringere precisie. Ook verschillen in het tijdstip van meting kunnen een
kunstrrratige bron van uitkomstvariate zijn (3,13). Tenslone kan het moeilijk zijn
om interventie-variaties te detecteten die tot kleine variaties in de gezondheidstoe-
stand leiden (6). Kleine variaties in gezondheidsuitkomsten stellen niet alleen hoge
eisen aan de gevoeligheid van het gebruikte meetinstrument, maar vereisen ook
grote aantallen patiënten om aan te tonen dat een verschil relevant is. Grote groepen
kunnen worden verkregen door vergelijkingen te maken tussen veel of grote
voorzieningen en/of over een langere tijdsperiode. Recent werd dit door Mant en
Hicks (7) geillustreerd voor sterfte aan acuut myocardinfarct. Aan de hand van
gegevens over viet interventies bij het acuut myocardinfarct (thrombolyse, beta-
blokkers, aspidne en ACE (angiotensin-converting enzyme-Íefirmers)) berekenden
zlj hoe groot de onderzoeksgtoep zou moeten zijn om sterfteverschillen aan te
tonen. Het uitgangspunt werd gevormd dooÍ t§/ee even gïote ziekenhuizen (450
opnamen per jaar) met vergelijkbare patiëntenpopulaties. Verder werd er van uit
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gega n dat ziekenhuis A geen enkele van de levensreddende handelingen uitvoerde
(resulterend n 30% sterfte), tervrril de ondezoekers het percentage effectieve inter-
venties in ziekenhuis B lieten variërcn (in een simulatiemodel) van 6oh tot 55%. Dit
resulteerde in respecdevehjk29% en27oh sterfte. OmToh sterfteverschil te kunnen
detecteren waren de gegevens van in totaal rond de 33.000 patiënten nodig, voor
een verschil van9oh sraren er 389 nodig. Eén van de conclusies was dan ook dat
ziektespecifieke stetfte nogal ongevoelig is voor het vergelijken van de kwaliteit van
de zorg tussen ziekenhuizen.

2.4. Proces- of uitkomstbewaking?

Zeker nu duidelijk is dat vele factoren van invloed kunnen zljn op de gezondheids-

toestand na de intewentie, kan devraagopkomen of het metefl van variaties in het
zoÍgpÍoces niet te verkiezen is boven uitkomstrneting. In deze pangruaf worden de

voor- en nadelen van proces- en uitkomstrnaten beschreven. De hier gepresenteerde

informatie is voor een belangdjk deel gebaseerd op het werk van Donabedian (14).

Voordelen van procesmaten
Procesmaten hebben een aantal voordelen als indicatoren voor de kwaliteit van de

zorg. ln de eerste plaats zullen zorgvedeners vaak in staat zijn om criteria en

standaarden voor technisch goede zotg te specificeten . Zelfs wanneeÍ deze criteria
en standaarden niet volledig gevalideerd zijn, kunnen ze dienen als interim-maten
vooÍ acceptabel medisch handelen. Informatie over deze medisch-technische

zorgaspecten zal vaak gedocumenteerd zijn in het medisch dossier. Omdat
informatie over het zorgpÍoces bovendien veelal eerder beschikbaar is dan
informatie over uitkomsten, wordt het mogelijk om vroegtijdig in te grijpen bij
gebleken tekotkomingen. In veel gevallen zal ,ttt pÍocesgegevens (in tegenstelling

tot wat bij uitkomstrneting het geval is) ook blijken wie verantwoordelijk is voor
eventuele afwijkingen in het zorgpÍoces en wat er precies is misgegaan, zodat op een

gerichte manier actie kan worden ondernomen.

Nadelen vaÍr pÍocesmaten
Naast voordelen ziin er nadelen verbonden aan het primair bewaken van het
zoÍgproces. In de eerste plaats is het grootste deel van de gangbare medische
praktijk niet gebaseerd op 'harde', wetenschappelijke gegevens. Het gebruik van
heersende ÍlorÍneÍr als basis voor beoordeling van de kwaliteit kan tot dogmatisch
handelen leiden en eventuele misverstanden in stand houden. '§?'anneer zorgvede-
ners daardooÍ meer doen dan voor de verbetering van de gezondheid stdkt
noodzakelijk is, dan zijn overbehandeling ., olpsdige kosten in de gezondheids-
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zorghetgevolg. Daarnaast kan het gebruik van rmedisch-technische' procesmaten
resulteren in een onderbelichting van relationele aspecten. Bovendien bestaat het
zoÍgproces vaak uit zoveel relevante deelprocessen, dat het in de praktijk niet altijd
mogelijk is om over d, deze deelprocessen informade te verzamelen. Tenslotte is het
ingewikkeld en omslachtig om van (deel)processen in de zofgte beoordelen of ze

al dan niet terecht zijn uitgevoerd. Daarvoor is nauwkeurige meting en beoordeling
van de indicades voor die zorgprocessen nodig en in de praktijk is deze gedetailleer-

de informatie vaak niet voorhanden.

Voordelen van uitkomstmaten
De voordelen van uitkomstrnaten zijn voor een deel complement2ir aan de nadelen
van procesmaten. De nadruk op uitkomsten ontrnoedigt in de eerste plaats dogma-

tisch handelen en laat meer open op welke maniet een zorgverlener een bepaald
resultaat wil bereiken. De aandacht ga'at it naar datgene waaÍ de zorg uiteindelijk
op gericht is, namelijk het bewetkstelligen van een gewenste uitkomst. In bepaalde

gevallen zd, dtt bijdragen aan efficiëntere, dat wil zeggen minder dure en evengoed
effectieve zorg. Verder voïïnen uitkomsten een synthetische, integrale kwaliteits-
maat. Dit betekent dat de eventuele bijdrage van vetschillende zotgvedeners,
zorgpÍocessen en -componenten hierin wordt weetspiegeld, tezamen met de

bijdrage van de patiënt. Deze bijdrage van de patiënt kan op haar beurt weer
beïnvloed zljn door de aard van de relatie russen patient en zorgvedener. Het
synthetische karakter van uitkomsten wotdt bijvootbeeld duideliyk in het geval van
'vermijdbare' sterfte als indicatot. In de monitodng hiervan op regionaal niveau
worden de verschillende aspecten van het zoÍgsysteem die aan de uitkomst hebben
bijgedragen, en niet een bepaald specialisme of een enkele instelling in beschouwrng
genomen (15).

Nadelen van uitkomstmaten
Het gebruik van uitlomstmaten kent ook een aafltal nadelen. Zo zrjn zelfs ervaren
zorgvedeners niet alljd in staat om in details te specificeren welke uitkomst
verwacht mag worden vaÍ1 optimale zorg (bijvootbeeld als het gaat om de te
verwachten gÍootte van het effect en het tijdsvedoop tussen proces en uitkomst).
Als relevante uitkomsten wel omschreven zljn,is het vaak moeilijk om vast te stellen
welk deel van het effect toegeschreven kan worden aan (welk onderdeel van de)

medische zorg. Controle vooÍ andere invloeden op de uitkomst (zie ookpara,graaf
2.2) is nu eenmaal uitermate lastig. Essentieel hierbij is onder meer een goede
meting van de gezondheidstoestand voorafgaand aan de interventie, die niet altijd
uitgevoerd enf of gedocumenteerd zal zijn. Verder hebben alle uitkomsten een
stochastisch katakter en ziin dus nooit volledig voorspelbaar. Eén van de methoden

22



Uitkomstrnonitoring: theoretische aspecten

om dan toch beftouwbare uitspraken te kunnen doen, is het analyseren van
gegevens op geaggïegeerd niveau. Het vetzamelen van voldoende gegevens kan
echter lastig zijn waÍrfleer een uitlomstzeldzaam is. Uitkomstgegevens maken ook
niet meteen duidelijk welke zorgaspecten te verbeteren zljn.Daarroor is vervolgens
een analyse van het zorgproces nodig, waarÍnee uitkomstbewaking in feite een

omslachtige manier van kwaliteitsbewaking wordt. Bovendien is uitkomstinformatie,
in tegenstelling tot informade over het zorgproces, niet altiid op tijd beschikbaar om
het te gebruiken voor kwaliteitsbewaking. Het wachten op ongewenste uitkomsten
tenslotte is op ethische gronden niet altijd goed te keuren \r/anneeÍ deze doot
procesbewaking vootkomen hadden kunnen wotden.

Conclusie
Het is niet mogelijk om een algemeen geldende uitspraak te doen ovet de keuze

tussen proces- en uitkomstrnaten. Et is volgens Donabedian "een basale symmetrie

die het proces aan de uitkomst verbindt, waardoor de eigenschaPpen van deze twee

vaak spiegelbeelden zljnvan elkaar". Dit hangt saÍnen met het feit dat er een causaal

verband verondersteld wordt tussen het proces en de uitkomst van de zorg. Voor
elke specifieke situatie zal daarom apart vastgesteld moeten wotden welke

invalshoek wenselijk en praktisch uitvoerbaar is. Zo zal het meten van procesele-

menten de voorkeur hebben \À7'anneeÍ íjdig informatie vereist is ovet de geleverde
zorgwaaruit tevens duidelijkwordtwie voor die zorg(en eventuele tekortkomingen
daarin) verantwoordeLlk is. Zeker als de uitkomst lang op zichlaatwachten kunnen

pÍocesmaten de voorkeur hebben. Uitkomsten daarentegen zullen gekozen worden
wanneer het gaat om het uiteindelijke, integtale effect van de zorg of zotgaspecten.

In dit proefschdft zullen uitkomsten centraal staan. Het blijft echter van belang om
steeds voor ogen te houden dat uitkomstmeting in elk monitoringssysteem slechts

een eerste stap is in een reeks van activiteiten. Het zal altijd nodig zijn om een

nadere analyse van het zorgproces uit te voeren. Het opsporen van de oorzaken van
suboptimale zorgzd,vervolgens vaak ook structuuÍkenÍnerken aan het licht brengen
die bijgedragen hebben aan het suboptimale gedrag van de zorgvedenet Zo is
nogmaals de verbondenheid tussen structuur, pÍoces en uitkomst benadrukt, die
uiteindelijk de basis is voor kwaliteitsbewaking.

2.5. De ontwikkeling van uitkomstindicatoren: systematiek

Op basis van het gepÍesenteerde model kan de systematiek vastgesteld worden die
ten grondslag zou moeten liggen aan het ontwikkelen van indicatoren. De systema-

tiek, weergegeven in figuur 2.3, wordt in deze paragaaf utteengezet en toegelicht.
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I. Vaststellen niveau van kwaliteitsbewaking
I(waliteitsbewaking kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Zo kunnen
afwijkingen van redelijkerwijs te verwachten uitkomsten op het niveau van de
individuele zorgvedener wotden opgespoord, m^ r ook op groepsniveau, gebruik
makend van geaggÍegeerde gegevens. Voorbeelden van niveaus van kwaliteitsbewa-
king zijn:

Individuele beroepsbeo ef.enaar;

Afdelingen/patiëntengroepen binnen één instelling;
Instellingen f v oorzientneen en (andete) gÍoepen zorgvedeners;
Bevolking(sgoepen), bijvoorbeeld ondetscheid en ta t sociaal-economische
status of etniciteit, dan wel geografisch (naar regio, stad of land van
inwoning, etc.).

Op elk van deze niveaus vindt uitkomstbewaking plaats door de uitkomsten te
vergelijken met een norm (zie ook §2.2). Bij de vier eerstgenoemde niveaus worden
deze uitkomsten gemeten in de gezondheidszorg. I(enmerkend van het laatstge-
noemde aggregatieniveau (waar vergelijkingen gemaakt worden tussefl regio's,
steden etc.) is, dat er gebruik gemaakt wotdt van gegevens op populatieniveau.
Daarmee kan ook de gezondheid van individuen in beschouwing genomen die niet
met de zorg (zowel de preventieve als curadeve zor§ in aanraking zljn geweest. Zo
worden aspectefl van de zorg bestudeerd worden die niet aan de orde komen bij
monitoringin de gezondheidszorg. Uitkomstvariaties tussen bevolkingsgroepen met
verschillende sociaal-economische status bijvoorbeeld kunnen een mnvijzingzljn
voor mogelijke variaties in toegankelijkheid van de zotg, een structuuÍ-aspect van
de zorg. Aggregatie van informatie kan ook om andere redenen nutdg en nodig zijn,
onder andere om rekening te kunnen houden met toevalsvariatie of om efficiënt een

relatie met specifieke afdelingen en/of voorzieningen te kunnen leggen en zonodig
in te grijpen. Een mogelijke reden voor analyse op een hoger aggregatieniveau is het
omzeilen van problemen rond privacy-bescherming (regionale variaties bijvoorbeeld
geven een indicatie van variades in de zorg, maat zijn niet te hedeiden tot een enkel
ziekenhuis of een enkele zotgvedener). Welk niveau van kwaliteitsbewaking
wenselijk is, hangt voor een belangtijk deel af van de belanghebbenden (zorgverle-
nets, beleidsmakers, verzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg,
patiëntengroepen etc.) en het zorg(systeem)aspect dat het onder.werp van bewaking
is. Grofweg is een ondetscheid mogelijk naar externe en interne bewaking. In
beginsel kan voot zowel inteme als exteme bewaking gebruik worden gemaakt van
uitkomsten die binnen de gezondheidszorg verzameld zrin.
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Figuut 2.3 Systematiek voor het ontwikkelen van uitkomstindicatoren voor
kwaliteitsbewaking met per stap voorbeelden van keuzemogelijkheden
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Tabel 2.7. Mogelilke uitkomstrnaten, weergegeven naar het doel van de zorg

Doel IJitkomstmaat

Preventie van voortijdige sterfte Ruwe of leeftijd-specifieke sterfte
Ziektespecifieke sterfte
Letaliteit

Preventie of beperking van

ongev/enste gevolgen van

aandoeningen

Incidentie
Sterfte
Letaliteit

- Vermindering van symptomen Afname van symptomen

- Verandering in frsiologische Fysiologische vetanderingen
effecten @ijvoorbeeld bloeddrukverlaging)

Bevordering van de

kwaliteit van leven

- Fysiek functioneten Activiteiten van het dagelijks leven

(ADL)

- Psychologisch functioneren Symptomen
Ontspanning /slaap
Gedtag

- Sociaal functioneren Sociaal functioneren
Activiteit/ beuokkenheid
Sociale contacten

Preventie van aandoeningen Incidentie
Sterfte

Aangepast oveÍgenomen van Opit LJ. The measurement of health service
outcomes. In: Oxford Textbook of Public Health, 2nd edition. Oxford: Oxford
University Press, 1991..
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Zo kunnen signalen opgevangen worden die, na terugkoppeling, door de beteffen-
de zorgvedeners zelf verder geanalyseerd worden. Het meest fundamentele niveau
van kwaliteitsbewaking, dat van de individuele patiënt, is vooral geschikt voor
interne bewaking, al kan er soms in het kader van exteme bewaking ook toe
oveÍgegaan woÍden om medische dossiers in te zien. Bewaking op populatieniveau
daarentegen zal meestal wel expliciet vanuit een partij 'buiten de zorg'geschieden,
omdat het hier in beginsel ook om aspecten van de zotg gaat die niet primair de
door zorgvedenets geleverde zorg betreffen (zoals bijvoorbeeld de toegankelijk-
heid).

II. Vaststellenrelevante gezondheidsindicator
Vervolgens zalvoor de combinatie van een patiënteogroep en interventie moeten
§/oÍden vastgesteld welke gezondheidsindicator(en) relevant is (zijn). Ook dient
vastgesteld te worden op welk tijdstip na de interventie deze indicator moet worden
gemeten. Bij het vaststellen van televante gezondheidsindicatoren zou idealiteÍ een

onderscheid gemaakt moeten worden in gewenste en ongeu/enste uitkomsten. De
relevante ge'n/enste uitkomstmaat is altijd degene §/aarop een interventie (of een

combinatie van interventies) beoogt in te grijpen; de ongewenste uitkomst is het
resultaat van suboptimaal handelen (niet-, over- of onderbehandelen), of een al dan
niet verwacht neveneffect van de behandeling. Informade over beide type
uitkomsten is relevant omdat een relatief hoog aantal gewenste uitkomsten
(bijvoorbeeld weinig oogafirijkingen in een gÍoep diabetespatiënten) niet van
optimale zorg getuigt waflneer ook het aantal ongewenste uitkomsten (het aantal
ernsdge hypoglycemieën) hoog is. Zowel gewenste als ongewenste uitkomsten
kunnen worden vastgelegd in termen van mortaliteit of morbiditeit, gemeten aan de

hand van klinische paÍameteÍs, maat ook aspecten van kwaliteit van leven, zoals

pijn, mobiliteit, stemming etc. (16) (tabel2.1). Wel is noodzakelijk dat er gedocu-
menteerd is dat de betreffende gezondheidsindicator door zorg te beihvloeden is

(17). Immers, als vaststaat dat een bepaald gezondheidsaspect door geen enkele
intervende te berhvloeden is, dan kan een verandering ofverschil in gezondheidsas-
pect ook niet toe te schdjven zljn aan de kwaliteit va n de zotg. Verder zal de keuze
voor bepaalde uitkomsten in de praktijk mede bepaald worden door de beschikbaar-
heid van betrouwbare en praktische meetinstrumenten.

III. Vaststellen aÍrdeÍe relevante informatie
Om uitkomstbewaking mogelijk te maken dient vastgesteld te worden welke
informatie voothanden moet zijn om vast te kunnen stellen of het beoogde
zorgeffect ook daadwerkelijk is opgetreden. Naast de uitkomst zlin er in principe
gegevens lqdig over de gezondheidstoestand voorafgaand aan de interrentie en
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oveÍ pÍognostische factoren (zie§2.2 en § 2.3). Overigens zljn et uitzonderingen
op deze regel. Stedte aan tuberculose bijvoorbeeld zou bij goede zorgnietof slechts

bij hoge uitzondering voor moeten komen, ongeacht de gezondheidstoestand
voorafgaand aan de intewende. Het is in dit geval niet stikt noodzakelijk om oveÍ
een vooffneting te beschikken. Deze regel geldt in algemene zin voor uitkomsten
die dankzij de huidige stand van de medische wetenschap als vermijdbaar'
beschouwd mogen §/oÍden (zie ook hoofdstuk 4, 5 en 10). Een onderzoek dat
inzicht verschaft in het type gegevensverzameling dat l6rtig is om een uitkomst
daadwerkelijk aan de zorg toe te kunnen schrijven, is de Medical Outcomes Study

in de Verenigde Staten. Het ging in dit onderzoek overigens niet om kwaliteitsbewa-

king maar om effectiviteitsonderzoek. Tadov et al. (18) beschreven het raamwerk
voor deze studie. Eén van de doelen van dit onderzoek was om voor een viertal veel

voorkomende aandoeningen (hlpertensie, coronaire hartziekte, diabetes en

depressie) na te gaan in hoevette variaties in het zorgproces leiden tot variaties in
uitkomsten. Per padënt wetd informatie verzameld over factoren die verantwoorde-
lijk kunnen zijn voor (een deel van de) vanatie in processen en uitkomsten, zoals

leeftijd, geslacht, diagnose, emst van de aandoening, comorbiditeit, leefgewoonten.

Voor het meten van de eÍnst van de aandoeningen werden nieuwe mateÍl
ontwikkeld (19).

IV. Opsporen/opzetten van gegevensbÍoÍrÍren
AÍhankelijk van onder meer het type uitkomstrnaat en het niveau van informatie-
voorziening zal gezocht moeten worden naar methoden voor gegevensverzamehng
en -registratie. De methode van gegevensvetzameltng en -opslag zal voor een deel

samenhangen met het type uitkomstmaat; het kan hier dus gaur om een registratie

van doodsoorzaken,maar ook om het toutinemadg afnemen van vragenlijsten voot
het meten van kwaliteit van leven. De benodigde gegevens ovet zowel de

gezondheidstoestand voor als na de interventie en over aridere relevante factoren
kunnen in principe op t§/ee manieren §/oÍden verkregen, namelijk uit één registratie
waarin de betreffende gegevens alle zijn opgenomen, of door koppeling van
registraties. Bij het opspoÍen van bruikbare gegevensbÍonnen is het uiteraard nuttig
om eerst de geschiktheid van bestaande gegevensbronnen aan een onderzoek te

onderwerpen. Mochten deze onvolledig of ongeschikt zljn, dan kan aanvulling van
bestaande of het opzetten van nieuwe gegevensveÍzamelingen ovenvogen worden.
De volledigheid, betrouvrbaarheid en toegankelijkheid van gegevensbronnen zijn
belangrijke cntenavoor de bruikbaarheid ewan. Met name in de Verenigde Staten
is tot Ílu toe veel geschreven over het gebruik van reeds beschikbare gegevensbron-
nen, zoals medische dossiers (20) of administratieve gegevens die bijvoorbeeld voor
Medicare §/oÍderi vastgelegd (21-23). De meeste van deze gegevensbronnen
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bevatten onvoldoende informatie ovet kenmerken die de uitkomst beïnvloeden,
zoals lichamelijk functioneren, voorkeuÍ van patiënten vooÍ bepaalde zarg en
uitkomsten, cultutele en sociaal-economische factoren (5).

V. Beschriiving en analyse vaÍl (variaties in) het optreden van de
gezondheidsindicator

De beschikbaatheid van informatie maakt het mogelijk om uitkomsten op te

merken en te veÍgelijken met de vooraf vastgestelde norm (die bijvootbeeld
vootschrijft dat de beteffende uitkomst bij adequate zorgtietvooÍ mag komen),
dan vrel om uitkomstvariaties (bijvoorbeeld tussen instellingen) te beschrijven en te
analyseren. Voor een voorbeeld van deze stap V wordt ver'ffezen naar hoofdstuk
5 van dit proefschrift, waarin uitkomstvariaties, in dit geval'vermijdbare' sterfte,
tussen regio's worden beschreven en geanalyseerd. \W'anneer een indicator in
ontwikkeling is, is het van belang dat hij in verschillende situaties toegepast wordt.
In elk van deze situaties is vervolgens vrijwel altijd nadet onderzoek nodig om na

te gaan in hoeverre de indicator nu daadwetkelijk in staat is om suboptimd,e zorg
op te sporen (zie stap VI).

VI. Ondetzoek naar de validiteit van een indicator
De laatste stap in het pÍoces van indicatorontwikkeling is een analyse van de

validiteit (sensitiviteit, specificiteit, voorspellende waarde) van de indicator.
Systematisch onderzoek naar deze 'testeigenschappen' is van belang om vast te

stellen in hoeverre een indicatot nu daadwerkelijk een weeÍspiegeling is van
kwaliteit-vafl-zotg problemen. Voor validititeitsonderzoek is het nodig dat de

beschtiiving van variaties in een indicator (zie V) steeds gevolgd wordt door een

analyse van het zorgpÍoces. Tot nu toe is met name onderzoek gedaan naar de

positieve voorspellende waarde van indicatoren. Daartoe wordt het zorgproces
beoordeeld aan de hand van vooraf opgestelde criteria (expliciete review) of door
deskundigen op basis van niet uitgesproken of opgeschreven richtlijnen (impliciete
review) Q4,25). Dergelijk onderzoek wordt ook wel aangeduid met de term 'medical
audit'. Tabel2.2 bevat een overzicht van publicaties waarin één of meer 'vermijdba-
re' sterfgevallen de aanleiding vormde(n) voor nader onderzoek. De weergegeven
selectie van studies is vetkregen uit Medline, gebruik makend van de sleutelwoorden

'mortality' en 'avoidable' of 'preventable'. De selectie is beperkt tot onderzoek naar

doodsoorzaken die op de lijsten van Rutstein et al. voorkomen. Het gaat hier om
lijsten met doodsoorztken die door een wetkgtoep van deskundigen (onder leiding
van Rutstein) als 'vetmijdbaar'werden aangeduid. Voor de samenstelling van de
lijsten werden systematisch alle in de ICD-B gecodeerde aandoeningen langsgelopen.
In hoofdstuk 4 wotden de lijsten van Rutstein et al. nader besproken.
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De beoordeling van het zorgproces is in de meeste van de studies utt tabel 2.2
uitgevoerd door een onafhankelijke commissie en gebaseerd op óf de status van de
ovededen patiënt (o.a.26,27) dan wel op vragenlijsten die door de behandelend
aÍtsen zijn ingevuld (28). De tabel levert een eerste indicatie van de positieve
voorspellende waarde van verschillende indicatoren. Overigens kunnen de
percentages 'vermijdbare' factoren sterk uiteenlopen, onder meer aÍhankelijk van
de auditmethode, omvang en sameÍrstelling van de onderzoekspopulatie, en de

definitie van ïermijdbaarheid'. Dit was voor'§Testerling (15) onlangs de aanleiding
om te pleiten voor standaardisatie van auditrnethoden, teneinde de vergelijkbaarheid
van onderzoeksresultaten te \reÍgÍoten.

De stappen V en VI §/orden ook uitgevoeïd v/anneer een reeds ontwikkelde
indicator in de praktijk toegepast wordt bif hraliteitsbewaking. Bij deze toepassing
is stap V de fase van signaalopvang. 'W'anneet hieruit aan'wljzingen verkregen
worden voor mogelijk suboptimale zorg wotdt stap VI vervolgens eenmalig
uitgevoerd. Het doel hiervan is om in de betreffende specifieke situatie concÍete
aangrijpingspunten te vinden voor verbetering van de kwaliteit van de zorg.

2.6. Omschriirrirg van begrippen

Een interessant fenomeen dat in elk zich ontwikkelend vakgebied optreedt, is dat
et al gauw begripsverwarring ontstaat. Zo is het ook op het gebied van de ontwik-
keling van methoden vooÍ kwaliteitsbewaking. Deze paragruaf beschrijft een aantal

veel voorkomende begrippen die ook in dit proefschdft regelmatig terugkeren.

Uitkomst veÍsus gezondheidsuitkomst
Een uitkomst werd in het kader van kwaliteitsbewaking door Donabedian (14)

gedefinieerd als de gevolgen met betrekking tot de gezondheidstoestand van een
patiënt die toegeschreven kunnen worden aafl een handelend ingrijpen van de
hulpvedenet. Ook in ons onderzoek heeft de term 'uitkomst' betrekking op gezond-
heidsaspecten, dat wil zeggen sterfte, klinische paÍameters en kwaliteit van leven.
Sommigen reserveren hiervoot de term 'gezondheidsuitkomst' (29). Andere
mogelijke gevolgen van de zorg, bijvoorbeeld op de financiële positie van padënten,
blijven dus buiten beschouwing.

rMogeliiker uitkomst veÍsus rfeitelijker uitkomst
'§Tanneer in de praktijk variaties in gezondheidsaspecten worden aangetoond
(bijvoorbeeld tussen zorgvoorzieningen) waarvalo bekend is dat ze door de zorgte
beïnvloeden zijn, is nog niet gezegd dat deze daadwerkelijk door variaties in de zorg
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veroorzaakt zijn. Naast de zorg zljn er immers ook andere factoren die aan de
gezondheid bijdragen. In feite gaat het nog om een 'mogetjke' uitkomst.

Veelal zalpas uit nader ondezoek blijken of de aangetroffen variaties daadwerkelijk
door variades in het zorgproces worden veroorzaakt. Als dat zo is, is er niet langer
sprake van een 'mogelijke', ma r vàn een 'feitelijke' uitkomst, oftewel een

gezondheidsuitkomst versus een gezondheidsuitkomst van de gezondheidszorg (29).

In de praktijk, en zo ook in dit proefscMft, worden meestal zowel de 'mogelijke' als

de 'feitelijke' uitkomst met het b.Sop uitkomst aangeduid. Hiermee wordt dan niet
altijd bedoeld dat de uitkomst al "toegeschreven kan worden aan het ingrijpen van
de hulpverlener" (zoals in de definitie van Donabedian, zie boven). Bij het door
elkaar gebruik van 'mogelijke' en 'feitelijke' uitkomsten bestaat het gevaar dat de

('mogelijke) uitkomstvariaties tot een oordeel over de kwaliteit van de zorg leiden,
terwiil deze als niet meer dan een aarwljzing opgevat moet wotden voor mogelijke
variaties in de kwaliteit van de zorg.

íVermiidbare' uitkomst
In dit proefschrift zal meermalen de term ïermijdbaar' gebruikt worden. Met een

'vermiidbare' uitkomst wordt een uitkomst bedoeld die bij goede zorg niet of slechts

bij uizondedng voor zal komen, ongeacht de gezondheidstoestand voorafgaand aan

de zorg.

Effectiviteitsonderzoek versus kwaliteitsbewaking
Het is van belang om de verschillende doelstellingen van onderzoek waarin
uitkomsten worden bestudeerd, te onderscheíden. Zo is er een belangrijk verschil
tussen effectiviteitsonderzoek en kwaliteitsbewaking. In effectiviteitsonderzoek
worden uitkomsten bestudeerd om generaliseerbaÍe, algemeen geldende relaties met
het zorgproces in kaart te brengen. Bij kwaliteitsbewaking daarentegen wordt
uitkomstmeting aangewend voor de signalering van mogelijke tekortkomingen in
het zorgproces in een specifieke situatie. Beide doelstellingen worden in de praktijk
vaak wel met behulp van vergelijkbate methoden en gegevensbronnen
(uitkomstregistraties) uitgevoerd. Ons onderzoek richt zich primair op het vinden
van methodeÍr voor kwaliteitsbewaking en de optimale iflzet-va;n registraties daarblj.

Proces en structuuf
In het kadervan kwaliteitsbewaking en -bevorderingwordt het gezondheidszorgsys-
teem meestal, in navolging van Donabedian, beschreven met behulp van de termen
structuuÍ, proces en uitkomst. De term uitkomst is reeds aan de orde geweest.
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De term structuur wordt gebruikt voor de materiële, organisatorische en andere

kenmerken van het zorgsysteem en is wel "een voorsraarde scheppende factor voor
goede kwaliteit" genoemd (14). Naast apparatuur, gebouwen en werkzame
individuen wordt ook het management, de administratie en ondersteunende
diensten hierin begrepen. Een voorbeeld van informatie over de structuur van de

zorg is de geogtafische spreiding van voorzieningen. Het primaire proces in de

gezondheidszorgis de plaats, §/aar de kwaliteitvan de zorgdaadsretkelijk tot stand
komt (31). Volgens Donabedian (14) verwijst het begdp zowelraar de geneeskunde

en zorgvedening, als naar de activiteiten van de ondersteunende diensten. Gegevens

over het proces kunnen verkregen worden door middel van observatie, interviews
of uit medische dossiers.

Kwaliteit vanzoÍg
Velen hebben zich gewaagd aan het omschli.iven van het b.grp 'kwaliteit vao zor.g'.

Dat hier ook verschillende definities uit voottgekomen zljn,hang1 mede samen met
het feit dat de positie waarin men zich bevindt, een rol speelt bij de visie op

kwaliteit. Een uitgebreide uiteenzetting over het begrip kwaliteit vaflzotgis hier niet

op zljn plaats (zie hiervoor bijvootbeeld Harteloh et a1.,1991. (31)). Er wordt hier
volstaan met een korte schets. Donabedian onderscheidde een drietal definities,
uitgaande van vetschillende posities in de gezondheidszorg. Zo wordt vanuit de

positie van de betoepsbeoefenaar met k'il/aliteit aangegeven hoe de zorgvedening
er behoort uit te zien. Belangnjk is hier dat de patiënt zodantgbehandeld wotdt dat

het juiste midden gevonden wordt tussen opbrengst en risico's. Vanuit het per-

spectief van de patiënt kan er sprake zljn van kwaliteit wanneer de wensen,

verwachtingen en het oordeel van de patiënt bij de zorg betrokken wordt. Op het
niveau van de samenleving als geheel tenslotte neemt Donabedian het nut voor de

populatie in ogenschouw. Optimalisatie en een rechtvaardige verdeling van
middelen spelen in deze omschrijving van kwaliteit een belangrifke rol (14).

Kwaliteit is in de tot nu toe genoemde definities een positieve eigenschap. Een meer
neutrale definitie van kwaliteit is "de mate van overeenkomst tussen de werkelijke
situatie en de verwachte, gewenste of vereiste situatie"(31).

Kwaliteitsbewaking en -bevordering
I(waliteitsbewaking besaat uit twee onderdelen: meting, het diagnostische deel, en

verbetering, het interventie-deel. De'diagnostiek' van kwaliteit kan plaatsvinden

door meting van aspecten van de structuur, het pÍoces en de uitkomst van de zorg.
Bij de interventie worden beschikbare methoden aangewend om de kwaliteit te kun-
nen verbeteren. Beide maken deel uit van een cyclisch proces, de kwaliteitskringloop
(zie onder'kwaliteitszorg).
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'Kwaliteitsbevordering' heeft in het spraakgebruik een wat andere betekenis. Onder
kwditeitsbevordering kunnen al die activiteiten worden veÍstaan die voorwaardelijk
zljnvoor het leveren van goede zotgof daar-voot als sd-mulans kunnen dienen. In
dit opzicht kan kwaiiteitsbevordering als het prevendeve onderdeel van kwaliteitsbe-
waking worden beschouwd. Het geheel van kwaliteitsbevordering en -bewaking
wordt wel aangeduid met de term 'kwaliteitsborging' (32).

Kwaliteitszorg
Met kwaliteitszorg worden alle systematische en geplande activiteiten bedoeld die
gericht zljn op continue beheersing, bewaking en verbetedng van de kwaliteit van
de zorg. Kwaliteitszorg is ook wel aangeduid met 'de organisatie van de aandacht
voor de kwaliteit' (31). Bii het toepassen van kwaliteitszorg staat steeds de

methodiek van de kwaliteitskringloop cenffaal, namelijk het kiezen van relevante
onderwerpen, het opstellen van richtlijnen, doelen, criteria of indicatoren voor de

kwaliteit .van zotg, het verzamelen van gegevens over de feitelijke zorg en toetsen

of de zorg oveÍeenstemt met de gestelde doelen, en ten slotte een follow-up om te
zien of de zorg is verbeterd. Er zlin in ziekenhuizen verschillende organisatiestruc-
tuÍen en werkwijzen die als voÍïnen van kwaliteitszorg zi\n aan te duiden.
Voorbeelden hiewan zijn diverse ovedegcommissies, zoals de medisch-ethische

commissie, de complicatiesbespreking en de intercollegiale toetsing (33). I(waliteits-
zorgicht zich ook op het scheppen van noodzakelijke voorwaarden om goed zorg
te kunnen vedenen.

Kwaliteit-vàÍt-zoÍg ondezoek veÍsus kwaliteitszorg
Grol et al. Qa) hebben getracht om ordening aar, te brengen in de begrippen
kwaliteitszorg en kwaliteit-vat-zotg onderzoek temidden van andere, aanveru/ante

onderzoeksgebieden. Bij lsnraliteit-van-zorg-ondenoek gaat het niet om onderzoek
naar de kwaliteit van de zorg, maat om \iletenschappelijk onderzoek naar de te
gebruiken methoden en technieken om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren.
Het onderwerp van ondezoek kan dus veledei zïln,waaronder ook het onturikkelen
van indicatoren voor kwaliteitsbewaking. Het in dit proefschrift beschreven onder-
zoek behoort tot het domein van kwaliteit-yan-zorg onderzoek. Kwaliteitszorg is

geen wetenschappelijk onderzoek, maar systematische bewaking en bevordering van
de kwaliteit van de zorg(zie boven). Het beoogt een juist gebruik van zorgvoorzie-
ningen in de dagelijkse praktijk te bevorderen. Daartoe wordt nagegaan of de

inzichten, technieken en ptocedutes voor goede patiëntenzorg die zijn verkregen uit
onderzoek naar werkzaamheid en effectiviteit, in de dagelijkse praktijk worden
gebruikt en zo niet, wat daar de oorzaken vanztjn en hoe kan worden bevorderd dat
ze wel worden gebruikt.
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Tabel 2.2. Resultaten van onderzoek naar aanleiding van één of meerdere 'vermijdbare' sterfgevallen 

Diagnose Aantal Vermijd- Opmerkingen Bron 
overleden baarheids-
pa tien ten percentage 

1. Infectieziekten en parasitaire ziekten 

Infecties bij acute 109 86% Het ging hoofdzakelijk om gastroenteritis, sepsis, streptococcose Gokalp et al., 
nierinsufficiëntie 1991 (35) 

Pneumonie 70 16% Het genoemde vermijdbaarheidspercentage geldt voor het unanieme oordeel van Gokalp et al., 
alle beoordelaars en steeg tot 24% gebaseerd op het oordeel van 2 van de 3 1991 (35) 
referenten. Vermijdbare oorzaken lagen in de behandeling (inadequate initia/ work-up 
of their condition, improper antibiotics, poor fluid management, inadequate adjustment of their 
o;,rygen therapy) 

II. Nieuwvormingen 

Maligne neoplasma 7 0% Het betreft hier een onderzoek in een relatief kleine groepspraktijk (met een totaal Heineken et 
van de trachea, van 1147 patiënten over een periode van 5 jaar) al., 1985 (36) 
bronchus en long 

Neoplasma van co- 1 0% idem Heineken et 
Ion, rectum en al., 1985 (36) 
rectosigmoid-ver-
binding 



Diagnose Aantal Vermijd- Opmerkingep Bron 
overleden baarheids-
pa tien ten percentage 

VII. Hartvaatziekten 

Vasculaire compli- 20 30% - Burney, 1988 
caties van hart-of (39) 
hypertensieziekte 

CV A en hyperten- 123 29% Vermijdbaarheidspercentages verschilden per leeftijdsgroep: <65 jaar: 31 %, >65 - Payne et al., 
sieziekte jaar: 28%. De belangrijkste vermijdbare factor van de zijde van de arts was onvol- 1993 (28) 

doende follow-up, van de zijde van de patiënt het niet stoppen met roken. 

CVA 50 12% Dit percentage geldt voor het unanieme oordeel van alle beoordelaars en steeg tot Dubois et al., 
18% gebaseerd op het oordeel van 2 van de 3 referenten. Belangrijke vermijdbare 1988 (26) 
oorzaken waren fouten in diagnostiek in 45% van de gevallen 

Myocardinfarct 62 13% Dit vermijdbaarheidspercentage geldt voor het unanieme oordeel van alle beoorde- Dubois et al., 
laars en steeg tot 3 7% gebaseerd op het oordeel van 2 van de 3 referenten. Ver- 1988 (26) 
mijdbare oorzaken: fouten bij de behandeling (inadequate treatment for angina, fluid 
management, contra/ of arrf?ytmias, hemocfynamic monitoring) 

VIII. Ademhalingswegen 

Emfyseem 7 0% Het betreft hier een onderzoek in een relatief kleine groepspraktijk (met een totaal Heineken et 
van 1147 patiënten over een periode van 5 jaar) al., 1985 (36) 

Astma 24 86% Vermijdbare oorzaken: onjuiste behandeling, geen advies en voorlichting aan de Br Thoracic 
patiënt, geen behandelingsplan Ass"1982 (37) 

Astma 271 80% Vermijdbare oorzaken: onderbehandeling met corticosteroiden Sears et al" 
1985 (38) 



XV. Aandoeningen perinatale periode 

Perinatale sterfte 71 23% Een hoge percentage overledenen werd gevonden bij vrouwen die laat in de Eskes et al" 
zwangerschap verwezen werden. De sterfte in deze groep berustte op het niet tijdig 1980 (40) 
herkennen van toxicose en/ of groeiachterstand 

Perinatale sterfte 89 44% Dit percentage is gebaseerd op consensus bij 5 van de 6 beoordelaars. Oorzaken: Eskes et al., 
beleid van de gynaecoloog (n=12), kinderarts (n= 7), verloskundige (n=7), patiënt 1989 (41) 
(n=2) en huisarts (n=1) 

Perinatale sterfte 104 22% Het betreft hier een specifieke groep van geopereerde pasgeborenen. Belangrijkste Hazebroek et 
'vermijdbare' oorzaken: hypoxemie en sepsis al" 1991 ( 42) 

Maternale sterfte 99 57% Vermijdbare oorzaken: vertraging in het zorgproces veroorzaakt door arts en Schuitemaker 
patiënt, verkeerde diagnose, onvoldoende kennis over de juiste behandeling, et al, 1991 
uitvoering operatie zonder dat bekend was dat de patiënt stollingsproblemen had, (43) 
onvoldoende followup na de bevalling; organisatieproblemen in het ziekenhuis 

E-lijst 

Verschillende ziek- 171 21% Sterfgevallen waren geassocieerd met in totaal 44 vermijdbare factoren (25 ervan Hermoni et 
tecategorieën: waren te wijten aan het gedrag van de patiënt, 8 aan het ziekenhuis, 4 aan de al., 1992 (27) 
CVA (51.5%), huisarts, 7 aan andere factoren) 
kanker (12.3%), 
ongevallen (4.1%), 
congenitale en peri-
natale aandoenin-
gen (4.1 %) en 
overige doods-
oorzaken (28%) 

Tabel samengesteld op basis van publicaties, verschenen tussen 1980 en 1993 (bron: Medline) 



Uitkomstmonitodng: theoretische aspecten

2.7. Samenvatting

Een theoretisch model van de relatie tussen gezondheid en gezondheidszorg laat

zien dat de gezondheidstoestand van een individu na afloop van een interventie
wordt bepaald door een drietal (groepen) factoren, namelijk 1) de interventie zelf,
2) de gezondheidstoestand voorafgaand aan de interventie en 3) ptognostische
factoren 'buiten de zorg' (eeftijd, geslacht, leefstijl, etc.). Er zrjr,,trtzonderingen,
maar. in principe is er voor uitkomstbewaking informatie nodig over elk van deze

factoren. Pas dan immers kan vastgesteld worden of de gezondheidstoestand na een

interventie daadwerkelilk aan de zorg toe te schrijven is. Mede omdat deze

informatie niet altijd eenvoudig te verkrijgen is, kan de vraag opkomen of het niet

meeÍ voor de hand ligt om primait het zorgproces te bewaken in plaats van de

uitkomst. Een analyse van de voor- en nadelen van beide wijst uit dat er op deze

vra, g geefl algemeen geldend antwoord gegeven kan wotden. De keuze voor één

van beiden is afhankelijk van de context van kwaliteitsbewaking. In dit proefschrift
staan uitkomstindicatoren centraal. Voor de ontwikkeling van deze indicatoren is

een systematiek gepresenteetd die deels gebaseerd is op het eerdet beschreven

model van de relatie tussen zo(proces en gezondheid. De zes onderscheiden

stappefl in de system atek zrjn: I) Vaststelling van het niveau van kwaliteitsbewaking,

II) Vaststelling van de relevante indicator, III) Vaststelling van andete relevante

informatie, IV) Opsporen/opzetten van gegevensbtonnen, V) Beschrijving en

analyse van (variaties in het optreden van) de indicator en VI) Onderzoek naar de

validiteit van de indicator.
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Hoofdlijn

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een welovetwogen keuze gemaakt wordt
voor gezondheidsmaten die bruikbaar zljn als uitkomstindicatoren voor
kwaliteitsbewakiflg, en hoe deze vewolgens in de praktijk kunnen worden
toegepast voot de signalering van mogelijke variaties in de kwaliteit van de zorg.
Daatnaast is nagegaan in hoeverre tegistraties in de gezondheidszorg bruikbaar
zijn als bron voor uitkomstindicatoÍen.
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3.1. Inleiding

Variaties in de gezondheidszorg kunnen een aangrijpingspunt zljnvoor kwaliteitsbe-

waking in de zorg. Zo werd er in het begin van de tachtiger jaren relatief veel onder-

zoek vericht naar vaÀaties in het pÍoces van de zorg. Op grond van deze variaties

zou men terreinen kunnen identificeren waarop consensusontwikkeling ge§/enst is

(1). Ook in Nededand zijn meermalen variaties geconstateerd in medisch handelen

Q-\.In de loop der tijd ontstond er een verschuiving van de belangstelling: van

variaties in het zofgPtoces naar varíaies in de uitkomst van de zotg. E,én van de

aÍgumenten hiervoor is dat medisch handelen uiteindelijk gericht is op het

verbeteren van de gezondheidstoestand. Het ligt dan ook voor de hand om de

uitkomst te gebruiken als toetssteen voor de beoordeling vafl de zorg. Variaties in
bepaalde uitkomsten (bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen of zorgverleners) kunnen

de aanleiding zljn tot evaluatie en -q/aaÍ nodig- verbetering vair het zofgproces.

Gezondheidsaspecten die een mogelijk aansÀjzingvorÍnen voor de kwaliteit van de

zoÍg, §/orden ook wel aangeduid met de tetm uitkomstindicator. Met flarne in de

Verenigde Staten is relatief veel ervadng opgedaan met het toepassen van

uitkomsundicatoren voor kwaliteitsbewaking. Steeds meeÍ §/ordt daarblj gebruik

gemaakt van reeds beschikbare registrades in de gezondheidszorg.

In dit hoofdsruk gaan wij in op de methodiek van het monitoten van variaties in
uitkomsten in het kader van kwaliteitsbewaking. Tevens wordt in gtote lijnen

aangegeven in hoeverre beschikbate registraties in de gezondheidszorg een bton
kunnen zljn v oor uitkomstindicatoren.

3.2. Het selecteren van uitkomstindicatoren voor kwatteits-
bewaking

Het is gebruikelijk om 5 mogelijke uitkomstmaten vooÍ kwaliteitsbewaking aan te

dragen: sterfte, ziekte, beperkingen, ongemak en oritevredenheid ('de 5 d's', zo

genoemd op basis van de Engelse teÍmen'death, disease, disability, discomfort,
dissatisfaction). Een uitkomst is hierbij wel gedefinieerd als 'de gevolgen met

betrekking tot de gezondheidstoestand van een patiënt, die toegeschreven kunnen

worden aan een handelend ingrijpen van de hulpvedener' (5). In dit proefschrift
blijft (dis)satisfactie als uitkomstrnaat buiten beschouwing, terwijl beperkingen en

ongemak saÍnen ondet de noemer 'kwaliteit van leven en beperkingen'vallen. Voor
kwaliteitsbewal<rngzijn slechts die gezondheidsmaten inteÍessant waar\Íant bekend

is dat ze door medisch handelen te beïnvloeden ztin.
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De praktijk (I): monitoring in de gezondheidszorg

Zoheeft het geen zin omvoor kwaliteitsbewaking de sterfte aan pancreascarcinoom
in verschillende ziekenhuizen te verge$ken, daar de medische zorg nauwelijks effect
heeft op de ovedeving van deze patiënten.

Uitkomstindicatoren voor kwaliteitsbewaking zouden dus idealiter geselecteerd
moeten worden op basis van een veronderstelde of bewezen relatie tussen het
zorgproces en de gezondheid. Deze aanpak werd in de jaren '80 al gevolgd door
Rutstein et al., toen zlj lijsten opstelden met aandoeningen, beperkingen en
sterfgevallen die - dankzij de stand van de medische wetenschap - (deels) als

vermijdbaar beschouwd mogen worden (6,7). Hannan et al. (8) volgde dezelfde
methodiek maar richtten zich op 'vermijdbare' postoperatieve sterfte.

Tot op heden is voor uitkomstbewaking vooral gebruik gemaakt van gegevens oveÍ
sterfte en ziekte. Deels vallen deze uitkomstindicatoren in de categorie'ongewenste
gebeutenissen met nadelige gevolgen voor de patiënt' ('adverse patient occuffences'
(APO's)). Voorbeelden hiervan zijn postoperatieve stetfte, ziekenhuisinfecties,
wondinfecties en bijwerkingen van geneesmiddelen (9).

3.3. Monitoring van uitkomstindicatoren: een illustratie

Hoe uitkomstindicatoren in de gezondheidszorg gebruikt kunnen worden voor het
opsporen van varjaties kan geílustreerd worden aan de hand van een voorbeeld. In
ons land is de Landelijke Verloskunde Registratie (I-VR) gebruikt voor het
vergelijken van perinatale sterfte in verschillende ziekenhuizen. Uit de registratie
werden per vedoskundige afdeling gegevens verkregen over perinatale sterfte en
over 16 factoren die 'buiten de zor{ van invloed kunnen zljn op de uitkomst (waar-
onder de zwangerschapsduur, geboortegewicht, de leeftijd van de moedet en
pariteit). In de LVR worden jaadijks de gegevens van ongeveer 80.000 pasgebo-
tenen geregistreerd. Deze gegevens werden gebruikt om -met behulp van logistische
regressie- het gemiddelde sterfterisico van een pasgeborefle te berekenen, gegeven
de aanwezigheid van één of meet risicofactor(en). De berekening werd uitgevoerd
voor elk iaarin de periode 1985-7997. Het regtessiemodel werd vewo§ens gebruikt
om voor elke vedoskundige afdeling (elk jaar ongeveer 725) te voorspellen welk
sterftepercentage verwacht mocht worden op grond van het risicoprofiel van de
patiëntengtoep. Tenslotte werd nagegaan of het verschil tussen de waargenomen en
voorspelde sterfte groter was dan op grond van toeval te verwachten was. De
resultaten werden anoniem naar de beueffende zorgvedeners teruggekoppeld zodat
z1j dre binnen de afdeling konden evalueren (10).
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De praktijk (I): monitoring in de gezondheidszorg

De informatie voor een dergelijke evaluade zal meestal aÍkomstig zijn uit het me-

disch dossier of uit gesprekken met de verantv/oordelijke zorgvedeners. Op die

manier kan op individueel niveau meer informadeverzameld worden over factoren

die 'buiten de zorg' van invloed zíjn op de gezondheid alsmede oveÍ zoÍgaspecten

die mogelijk voot verbetering vatbaar zijn. Dergelijk nader onderzoek (ook wel

aangeduid met de term'medical audit) wordt onder meer uitgevoerd binnen de

Nedetlandse Veteniging voor Obstetrie en Gynaecologie, waat alle gevallen van

maternale sterfte besproken en geanalyseerd worden. Ook is er een aantal studies

geschteven over onderzoek op individueel niveau naat aanleiding van gevallen van

perinatale respectievelijk maternale sterfte (71,1,2). Daaruit kwamen inderdaad

concÍete zorgaspecten n^ar voren die voor vetbetering vatbaat waren.

Het beschreven L\IR-voorbeeld bevat de t'wee hoofdelementen van uitkomstrnoni-

todng: Het opsporen van variaties en het zoeken naat een verklaring hiervoor. De
constatering van variaties kan hier beschouwd v/otden als een signaal dat wijst op

mogelijke tekortkomingen in het zorgptoces. De betrouwbaarheid van dit signaal

wordt in belangrijke mate bepaald doot de mogelijkheid om rekening te kunnen

houden met veÍschillen in patiëntenkenmerken (ook wel case-mix genoemd).

Ziekenhutzen met relatief ernstig zieke patiënten zullen immers mogelijk ook
reladef slecht presteÍen, zonder dat de kwaliteit van de zorg in het geding is. Zeker

als men nog moet beginnen met het verzamelen van gegevens met uitkomstbewa-

king als doel is het van belang om als zorgvedeneïs oveÍeenstemming te bereiken

oveÍ de benodigde case-mix gegevens. Welke gegevens drt ziin is uiteraard sterk

afhankelijk van de coÍrtext, maarin algemene termen zil,het gaan om de (ernst) van

de gezondheidstoestand voorafgaand aan de interventie en prognostische factoren

(zoals sociodemograf,sche kenmerken van de patiënt (waarondet leeftijd, geslacht,

sociaal-economische status) en comorbiditeit).

In het beschreven voorbeeld was correcde vooÍ case-mix goed mogeliik, omdat de

LVR relatief veel achtetgrondinformatie bevat. Zelfs dan echter kunnen de

resterende variades niet zonder meer beschouwd worden als een weetspiegeling van

variades in de kwaliteit van de zorg.}{et is immets nagenoeg onmogelijk om aan de

hand van routinematig verzamelde informatie volledig te corrigeren voor
verstorende factoren. Stetker nog, het komt in de praktijk veel vaker voot dat

gegeveÍrs over case-mix niet of slechts heel summier beschikbaat zljn (13). Dit was

één van de redenen voor de vele discussies over de publicatie van ziekenhuissterf-

tecijfers, waaÍïnee men in 1987 in de Verenigde Staten begon (14). Men beoogde

hiermee onder meer het publiek te informeren over de'kwaliteit'van ziekenhuizen.
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Het bleek echtet niet mogelijk te zljn om voldoende te corrigeÍen voor variaties in
de emst van de aandoeningen §/aaÍrnee patiënten opgenomen waren. In latere jaren
is benadrukt dat variaties in uitkomsten 'slechts' een aantxrjzing zljnvoor mogelijke
tekortkomingen in het zorgproces; om def,rnitieve uitspraken te kunnen doen over
mogelijke tekortkomingen moet men altijd een gedetailleerde evaluatie van dat
proces uitvoeren. Dit betekent dat de eerder beschreven definitie van het begrip
'uitkomst' genuanceerd moet worden. De term 'uitkomst', hoe suggestief ook, wordt
ook gebruikt als nog niet is aangetoond dat het betreffende resultaat aan medisch
handelen kan worden toegeschreven.

3.4. Registraties als bron voor uitkomstindicatoren

Behalve op het niveau van ziekenhuizen kunnen uitkomsten ook op andere niveaus
vergeleken worden; zo kan men uitkomsten in verschillende regrio's of op
verschillende afdelingen binnen dezelfde instelling met elkaar vergelijken. Of
uitkomstbewaking op elk van deze niveaus mogelijk is, hangt mede samen met de
aan'wezigheid van gegevensbronnen waarin uitkomstinidicatoren worden vastgelegd.
In het vervolg van dit hoofdstuk geven wij een eerste indicatie van de bruikbaarheid
van registraties in de gezondheidszorg als bron voor uitkomstindicatoren. W'e
beperken ons hier tot continue gegevensbronnen binnen een aantal deelgebieden
in de zorg.

Binnen de Nederlandse gezondheidszorg worden op diverse niveaus (bijvoorbeeld
doot wetenschappelijke beroepsvetenigingen, ziekenhuiscommissies, verzekeraars,
patiëntenverenigingen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg) continue registraties
bijgehouden (voor een overzicht van registraties zie Treurniet et al. (15)). Ondanks
het feit dat registraties vaakvoor een ander doel zijnopgezetkunnen ze in beginsel
gebruikt worden als bron voor uitkomstindicatoÍen. Tabel 3.1 bevat een selectie van
detgelijke registraties, ingedeeld naar het niveau waarop de vergelijking van
uitkomsten plaats kan vinden. Voot het beschrijven van uitkomstvariaties tussen
instellingen, bijvoorbeeld variaties in het optredeÍr van ongevallen tijdens medische
behandeling, leent zich in principe de Landelijke Medische Registratie. Deze
uitkomsten zijn overigens ook gebruikt voor het beschrijven van variaties in de tijd
op populatieniveau (17).

Ook specifieke beroepsgtoepen houden uiteenlopende, deels landelijke, registraties
bij. Recenteliik is een ovezicht van door specialisten bijgehouden registraties
gepubliceerd (18). Naast de reeds genoemde LVR is hier als voorbeeld de Com-
plicatietegistratie van de Nededandse Vereniging voor Heelkunde vermeld (19).
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Tabel 3.1. Routinematige registraties die zich in principe lenen voot uitkomstbe-

waking, ingedeeld naar niveau van informatievoorziening

Niveau van Soott
vergelijking gegevensbton

(routinematig)

Voorbeeld

patiënten
binnen één

insteliing

Instellingen, Landeliike of Landeliike Medische Registratie

gÍoepen regionale registratie, (SIG Zorginformatie)2

zofgvet-'"'"Ï'^'l:ll*^::::- 
LandelijkeverroskundeRegistratielenets den door sPecifieke ::

uoo.prgro.p.r, o-vR)

Landelijke Neonatologie Registratie

(lNR)

Complicatieregisff atie (I'JWH)'

Afdelingen, Registratie Registratie ziekenhuisinfecties (ZOqo
gÍoepen op instellingsniveau

Registratie'advetse patient
occurÍences' (AZII{)5

I ndicatorregi s tratie (ZW Z)6

Medisch (electronisch) dossier

'CBS= Centraal Bureau voor de Statistiek;

'SIG= Stichtinglnformatievoor-zieningGezondheidszoïg;
3NWH= Nederlandse Veteniging voor Heelkunde;
4ZO\J= ZiekenhuisOudenrijnUtrecht;
s AZM= Academisch Ziekenhuis Maastricht;
UZWZ= Ziekenhuis de Weezenlanden Zwolle

Hoewel prim"iÍ opgezet voor de patiëntenbehandeling, is deze tegistratie in de toe-

komst mogelijk bruikbaar voor het vergelijken van uitkomsteri tussen bijvootbeeld

ziekenhuizen. Zo is in de Vetenigde Staten gebleken dat het analyseren van

sterfteverschillen na een bypass-operatie (gemeten tussen individuele chirurgen!)

daadwerkelijk kan leiden tot vetbetedngen in het zorgproces (20).
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De in de tabel genoemde regisuaties op instellingsniveau tenslotte voÍïnen een
selecde van uiteenlopende, plaatseliike initiatieven. Meestal ovetschrijden deze
rcgistraties niet de grcrr:,efivan de instelling waardoor ze zichalleen lenen voor het
vetgelijken van uitkomsten binnen de instelling (vergelijkingen in de tijd, vergelij-
kingen tussen afdelingen of vergelijkingen met literatuurgegevens). De vorm en
inhoud van deze registraties lopen uiteen, ma r over het algemeen betreft het
regisuaties van de eerder genoemde APO's. In Ziekenhuis Oudenrijn te Utrecht
bijvootbeeld is de ziekenhuisbrede registratie van ziekenhuisinfecties gebruikt voor
het vergelijken van uitlcomsten in de tijd (21). Naar aanleiding van de resultaten zijn
verschillende dieptestudies uitgevoetd, die daadwerkelijk tot kwaliteitsverbetering
hebben geleid. Zo was de hoge incidentie van infecties samenhangend met kathe-
tergebruik bij gynaecologrsche hetsteloperaties de aanleiding om antibiotische
pro$rlaxe toe te dienen. De werkzaamheid van deze maatregel was eerdet al
aangetoond in klinische trials. De incidentie van urineweginfecdes daalde vervolgens
van 74.2 tot 0.9 per 100 opnamen (21).

Een tegistratie kan ook afdelingsspecifiek zljn zoals in het Academisch Zekenhuis
in Maastricht,'\rlaat de registratie in eerste instantie is opgezet bij de afdeling KNo
(22). In ziekenhuis de §Teezenlanden bestond tot vooÍ kort een ziekenhuisbrede
registratie met ruim 70 indicatoren die deels betrekking hadden op de uitkomst van
de zorg (23). Recentelijk is deze tegistratie sterk ingekrompen en is voor een nieuwe
registratie aansluiting gezocht bij het Maryland Indicator Project in de vS. Aan dit
gtootschalige project wetken meer dan 1100 ziekenhuizen (hoofdzakelijk in de VS)
mee, die allemaal dezelfde 15 kwaliteitsindicatoren verzamelen. Voorbeelden van
deze indicatoren zijn ziekenhuisinfecties, wondinfecties en peri-operatieve sterfte.
Per kwartaal worden de gegevens naar de ziekenhuizen teruggekoppeld (2a).

Het medisch dossier tenslotte is in tabel 3.1 eveneens vermeld als belangrijke
informatiebron voor kwaliteitsbewaking binnen instellingen. Ook de individuele
hulpvedenet kan immers de kwaliteit van de zorg bewaken door de gezondheidstoe-
stand van (één van) zijn patënten te veÍgelijken met bijvoorbeeld de gezond-
heidstoestand van een vergelijkbare patiëntengïoep. F,en zo volledig mogelijk
medisch dossier is hierbij van belang, zowel voor de uitkomstinformatie als voor de
gegevens betreffende het zorgproces.
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3.5. Besluit

In dit hoofdstuk is uiteengezet dat -en hoe- de bewaking van gezondheidsverschil-
len een rol kan spelen bij kwaliteitsbewaking in de zorg. Ondet 'kwaliteit'wordt bij
deze methode verstaan 'de mate waarin vetbetering in gezondheidstoestand die

mogelijk is, daadwerkelijk gerealiseerd wordt' (5). Het oordeel ovet de kwaliteit van

de zorgkomt bij deze bewakingsvorm vergelijkenderwijs tot stand.

Allereerst is als selecdecriterium voor bruikbare uitkomstindicatoten beschreven dat

er aangetoond moet zrln dat de zorgvaninvloed is op het betreffende gezondheids-

aspect. Daarmee is direct ook een eerste belemmering voor het gebruik van uit-
komstmaten geihtroduceerd, aatgezien de kennis omtÍent de relatie tussen proces

en uitkomst nog steeds schaars is. Toekomstig effectiviteitsonderzoek kan een

bijdrage leveren tot het inzicht in deze relatie. Ook het samenvatten van het be-

schikbare klinische bewijs is belangrijk; daarblj speelt de Cochrane Collaboration

een centrale rol (25).

Overigens worden de begrippen'effecdyiteitsonderzoek' en'kwaliteitsbewaking'-
ten onrechte- wel doot elkaar gebruikt. Effectiviteitsonderzoek richt zich op de

vraag'of de behandeling werkt', kwaliteitsbewaking op devruag 'of datgene gedaan

wordt w^ Ívafl bekend is dat het werkt'. Dit neemt niet weg dat beide vragen soms

aan de hand van dezelfde registratie beantwoord kunnen wotden. Zo kan een

complicatieregistratie nuttig zijn om het effect van antibioticapro$rlaxe op het

oprreden van complicaties te bestuderen (dat is effectiviteitsonderzoek) (19).

W'anneer er consensus bestaat omtrent het nut van deze preventieve handeling, dan

kunnen toekomstige variaties in complicaties de vraag oproepen of deze handeling

wel (goed) uitgevoerd wordt (dat is kwaliteitsbewaking).

UitkomstindicatoÍen zljn tot op heden overwegend gebaseerd op gegevens over

sterfte en ziekte. Deels is dit te danken aan het feit dat het om klassieke uitkomst-
maten gaat, w^ to.ver ook het meest bekend is wat betreft de relatie tussen het

pÍoces en de uitkomst van de zorg. In het bijzonder voot sterfte geldt echter dat

deze uitkomstmaat minder relevant is in de zorg voor chronisch (psychiatrische)

patiënten, bij wie levensverlenging niet het primaire doel is. Het is inmiddels

duidelijk dat het ontwikkelen van bnrikbare uittomstrnaten voor kwaliteitsbewaking

in de zorg voor chronisch zieken niet eenvoudig is (26). Van nieuw ontwikkelde

gezondheidsmaten, zoals de 'gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven' zal nog
nader onderzocht moeten worden in hoeverre ze eefl functie kunnen hebben als

uitkomstindi cator (27).
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Uitkomstbewaking kan op diverse niveaus plaatsvinden, afhankelijk van degene die
geïnteresseerdis. Zo kan het vooÍ een specialisme binnen een ziekenhuis interessant
zijn om de eigen resultaten, afgezet tegen het landelijk gemiddelde, teruggekoppeld
te krijgen. Dergelijke gegevens zljn dan primair bedoeld voor interne kwaliteitsbe-
waking en een'buitenstaander' zal daarom eerder gebruik maken van een algemeen
toegankelijke regisuatie als de Doodsoorzakenstatistiek, waarrnee uitkomsten op
populatieniveau bewaakt kunnen worden. Helaas geldt wel dat bewaking op een
hoger aggtegatieniveau een minder betrouwbare indicatie oplevert voor variaties in
de kwaliteit van de zorg. Op dit niveau ontbreekt immers over het algemeen de
gedetailleerde informatie over factoten die 'buiten de zorg'van invloed zijn op de
gezondheidstoestand. §7el kan de constatering van variaties (bijvoorbeeld in sterfte
aan cervixcarcinoom) op dit niveau vooÍ de betrokken zorgvedeners of beroeps-
groepen een aanleidingzijn vooÍ een evaluatie van de zorg.

Grootschalige inidatieven, zoals het eerder genoemde Maryland Indicator Project
in de VS, bestaan binnen Nededand niet. Weliswaat kunnen ook ziekenhuizen in
andere landen zich aansluiten bij de datavename\ng in de VS, maar een nadeel van
terugkoppeling op intemanonaal niveau is dat bij de verklaring van verschillen ook
rekening gehouden zal moeten worden met verschillen tussen landen die mogelijk
bijdtagen tot variaties in de betreffende indicatoren. Afgezien van de vraag of het
wenselijk is, is het opzetten van een soortgeliik landelijk systeem binnen Nederland
een complexe aangelegenheid. Een dergelijk idee zal ook alleen uitgewerkt kunnen
v/oÍden \r/anneer het door de beffeffende zorgverleners zelfbedacht ofondeÍsteund
wordt. Een mooi voorbeeld hiervan is het landelijk netwerk voor de surveillance van
ziekenhuisinfecties (21). Het idee hiervoor ontstond naar aanTeiding van geslaagde
pogingen om in twee Nededandse ziekenhuizen een surveillancesysteem op te
zetten Q8).

De ptaktische aspecten van kwaliteitsbewaking tenslotte (wie is verantwoordelijk,
wie gaat de 'audit' uitvoeren, wie gaat het betalen) hebben wij in dit hoofdstuk
buiten beschouwing laten. Ook deze aspecten bepalen uiteraard in stetke mate de
kans van welslagen van een'uitkomstrnonitoringssysteem' vooÍ kwaliteitsbewaking.
Desondanks hebben we in dit hoofdstuk een raarnwerk geschetst voor de bewaking
van uitkomstmaten in het kadet van kwaliteitsbewaking. Zoals het een Íaamwerk
betaamt, zd,het in een specifieke situatie verder ingevuld moeten worden. Hopelijk
voÍïnen de gedachtengang en de beschreven voorbeelden een eerste houvast voor
zorgvedeners en andere geinteresseerden die nadenken over het opzetten of
gebruiken van registrades met uitkomstindicatoren.
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3.6. Samenvatting

Vadaties in gezondheid kunnen in bepaalde gevallen een weerspiegeling zijn van
variaties in de kwaliteit van de zorg. De monitoring van deze variaties (tussen bij-
voorbeeld ziekenhuizen of groepen zorgvedeners) kan daarom een instrument zlin
bij kwditeitsbewaking in de zorg. In dit hoofdstuk wordt deze methode van kwali-
teitsbewaking belicht en wordt in grote lijnen nagegaan in hoeverre de monitoring
van variai.es in gezondheid binnen de gezondheidszorg in Nederland op dit
moment mogelijk is. Allereerst wordt een selectiemethode voor relevante uitkomst-
maten beschreven. Vervolgens is nagegaan hoe de monitoring van deze uitkomsten
in de praktijk vorm kan kdjgen. Tenslotte is een eerste verkenning beschreven van
beschikbare gegevensbronnen in de gezondheidszorg die zich in principe lenen voor
deze vorm van kwaliteitsbewaking. De beschriiving van de methodiek van
uitkomstrnonitoring voorziet in een raamwetk dat behulpzaamkar, zlinblj het uit-
denken van een monitorings systeem voor kwaliteitsbewaking.
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Hoofdliin

In dit hoofdstuk worden allereerst de begtippen 'vermijdbare' sterfte, ziekte en
beperkingen gernuoduceerd. Er wotdt een overzicht gegeven van toepassingsmo-
gelijkheden van deze uitkomstrnaten voor kwaliteitsbewaking. Tevens is nagegaan

in hoevere landelijke gegevensbronnen zich in Nededand lenen voor de monito-
dng van deze 'vermijdbare' uitkomsten op populatieniveau.



4.1. Inleiding

Over de staat van de volksgezondheid komt steeds meer informatie beschikbaar.
Verschílende onderzoeksgroepen en registrerende instanties houden zichbeàgmet
meting van de gezondheidstoestand. In het bijzonder zljbter verwezen naar de in
7993 en 1997 verschenen Volksgezondheid Toekomst Verkenning (1), waarin
bestaande registraties op het terein van de volksgezondheid gebundeld en met
elkaar in verband gebracht zljn.

De laatste jaren is er in binnen- en buitenland een toenemende -vraag fiaaÍ
volksgezondheidsindicatoten die bruikbaar zljnblj de bewaking van de kwaliteit van
de zorg. In Nededand is de monitoring van dergelijke indicatoren onder meer van
belang voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, daat zij toeziet op zowel de
staat van de volksgezondheid als de kwaliteit van de gezondheidszorg. Om deze
vorm van kwaliteitsbewaking mogelijk te maken dient allereerst vastgesteld te
worden welke informatie over de volksgezondheid relevant is. Daarnaast zal nage-

gaan moeten v/oïden in hoeverte registratiegegeyens voor dit doel beschikbaat en
bruikbaar zijn.

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van een oriënterend onderzoek dat in dit kader
is uitgevoerd. In §4.2. wordt alleteerst het begrip 'vermijdbare' gezondheidsproble-
men (i.e. ziekte, sterfte, beperkingen) gantroduceerd. Een kenmerk van 'vermijdba-
re'uitkomsten, bijvoorbeeld sterfte aan tuberculose, is dat ze bij goede zorg niet of
slechts in beperkte mate voor zullen komen, ongeacht de gezondheidstoestand
voorafgaand aan de interventie. De beschikbaarheid van een voormeting, oftewel
informatie oveÍ de gezondheidstoestand voomfgaand aan de interventie, is daarom
bij deze uitkomsten niet noodzakelijk. Dit maakt ze bij uitstek geschikt voor
monitoring op populatieniveau, waar er in de regel niet de mogelijkheid is van
longitudinale gegevensverzameling (eventueel via koppeling van registraties) op
individueel niveau. Na de introductie van het b.gop \rermijdbare'gezondheidspro-
blemen wordt aan de hand van een literatuuryerkenning nagegaanin hoeverre deze
uitkomstrnaten bruikbaar zijn als indicatoren vooÍ de kwaliteit van de zorg (§4.3).
Vervolgens wordt een inventarisatie beschteven van landeliike gegevensbronnen die
zich in principe lenen voor de monitoring van deze 'vermijdbare' gezondheidspro-
blemen (§4.4).
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4.2. Yermiidbare' sterfte, ziekte en beperkingen

Om de bewakingvan Vermijdbare'gezondheidsproblemen mogelijk te maken, moet
aan twee voorwaarden voldaan ztin: 7) Er dient omschteven te wotden welke

gezondheidsproblemen bij de huidige stand van de medische wetenschap als 'ver-
mijdbaar'beschouwd mogen worden en 2) et moeteri betrouwbare gegevens voor-
handen zijn die inzicht verschaffen in het vóótkomen vaÍr deze gezondheidsproble-
men.

Voor de vaststelling van relevante gezondheidsproblemen is in ons onderzoek
aangesloten bij het werk van de lWorkirggroup or preueilable and manageabh diseasu

onder leiding van Rutstein. Reeds in1,976 publiceerde deze gtoep enkele lijsten met
aandoeningen, beperkingen en sterfte w^ w^i het optreden dankzij de huidige
stand van de medische wetenschap (gedeeltelijk) als vermijdbaar moet worden be-
schouwd (2). De opstellers beoogden hiermee indicatoren a i te reiken voor de

kwaliteit van de medische zorg. Het optreden van deze uitkomstrnaten zou moeten
dienen als waarschu'tringssignaal voor het mogelijk ontbreken of tekortschieteÍr van
zorg.ln 1980 publiceerde de onderzoeksgroep, na herhaalde consultatievan speci-

alisten op de verschillende vakgebieden, geteviseerde lijsten (3).

Bij de samenstelling van de lijsten is gebruik gemaakt van de 9e revisie van de

International Classiírcation of Diseases (ICD-9). Voor elke diagnose op de lijsten
gaven de auteurs aan of. de betreffende uitkomst (respectievelijk de ziekte, bepet-
kingen en sterfte) voorkómen had kunnen worden door middel van preventieve
maatregelen, door behandeling van de ziekte of door beide. Dit betekent dus dat de

Iijsten zowel indicatoren voot curatieve als preventieve zorg bevatten. Àcute tespita-
toire infecties en bronchitis (< 50 jaar) bijvootbeeld zíjn als behandelbaar ^ flge-
merkt Sterfte hieraan is dus een indicator voor de kwaliteit van curad.eve zorg. Het
optreden van (sterfte aan) longcarcinoom is een indicator vooÍ de kwditeit van pre-
ventieve zorg 

^ 
tgezien het deels vermijdbaar is doot niet te roken. Het begrip

'medische zorg' is door Rutstein et al. zo ruim mogelijk gedefinieerd. Het omvat

"alle activiteiten die vericht worden om de gezondheid te handhaven en ziekte te

vootkómen en te behandelen" (2).

58



De praktijk (ID: monitoring op populatieniveau

4.3. Monitoring van'vermiidbare' sterfte: literatuurverkenning

De Working Group onder leiding van Rutstein mag dan zelf de lijsten niet in
empirisch onderzoek toegepast hebben, andere ondetzoeksgroepen maakten

dankbaar gebruik van het aangedragen mateÀad,. Publicaties verschenen in verschil-
lende landen waatonder België (5,6), de Verenigde Staten (7), Engeland en W'ales

(8-11), Spanje (12), Finland (73,74), Ftankrijk (15), Nedetland (1,6-24),Zweden Q5,
26) enNieuw-Zeeland (27 ,28). Tot nu toe zljn de lijsten voomamelijk gebruikt voor
het meten vanyariaies in'vermijdbare'sterfte. In deze literatuurverkenning staat

daarom ook alleen deze uitkomstmaat cenffaal. Bij de verkenning van bruikbare
registtaties, in §4.4, zijn ook ziekte en beperkingen betrokken.

In de studies naar'vermijdbare' sterfte komen steeds twee analyses terug: enerzijds

de analyse van sterftetrends (waarbij sterftedalingen impliciet gerelateerd wotden
aan verbeteringen in de medische zorg), anderzijds de analyse van geografische

variaties (binnen dan wel tussen landen) waarbij sterfte gerelateerd wordt aan de

aan'wezigheid van gezondheidszorgvoorzienigen en f of andere factoren.

Onderzoek naar trends in 'vermijdbare' sterfte ovet de periode 1950-1984 in Neder-
Iand wees uit dat sterfte a;an de meeste van deze aandoeningen gedaald was. De
gemiddelde sterftedaling was in de tweede periode (1969-1984) sterker dan in de

eerste periode (1950-1968). Van de in totaal 35 bestudeerde doodsoorzaken hadden

er 31 betekking op behandelbare aandoeningen (o.a. prostaathypertrofie, appendici-

tis) en 4 op aandoeningen w^ rrran de sterfte (deels) vermijdbaat is door prevende,

namelijk door bevolkingsonderzoek (baarmoederhalskanker) en vaccinade (difterie,
kinkhoest, tetanus en poliomyelitis). Ondanks het feit dat er voot een aantal aandoe-

ningen aantnjzingen bestaan voor 'spontane' incidentievetanderingen (zonder dat
de oorzaak bekend is) kon volgens de auteurs geconcludeerd worden dat "de
ontwikkeling van de Nededandse stetfte sinds 1950 weinig aanleiding geeft om aan

de effectiviteit van de huidige medische zoïgte twijfelen" (21). Meer Íecente sterfte-
ontwikkelingen (tabel 4.1) bevestigen deze conclusie. Ook publicaties uit andere

landen (waaronder Engeland, Zweden,Italië, Frankrijk, de Verenigde Staten, Japan
en Finland (1,3,29)) maken melding van een dalende uend in 'vermijdbare' sterfte
gedurende de laatste decennia.
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Tabel 4.1 Vermijdbare' sterfte in Nederland. Absolute aantallen over de periode
1980-1984 en 1985-1989

Doodsoozaak 1980-84 1985-89 Leeftiids Percentage
gÍenzen verandering I

Tuberculose
Baarmoederhalskanker
Ziekte van Hodgkin
Chronische reumatische
hartziekte
Alle respiratoire ziekten
Astrna
Appendicitis
Abdominale hernia
Cholelithiasis en

cholecystitis
Hypertensie en CVA
Maternale sterfte
Perinatale sterfte

188
780
428
75

777

151

67

78
220

6509
67

9759

131,

547
324

35

115
92
45
52

126

4747
55

7052

5-64
15-64
5-64
5-44

7-74
5-44
5-64
5-64
5-64

-18
-79
-77
-48

-73
-28
-18
-27

-32

-74
-J

-9

35-64
alle
nvt

Dit percentage is berekend uit de naar leeftijd gestandaardiseerde sterftecij-
fers (gebaseerd op de Europese standaatd voor 1985-1989); een negatief
peÍcentage betekent een lager sterfteniveau in de periode 1985-1989 dan in
de periode 1980-1984.

Regionale variaties in 'vermijdbarer steÍfte v/eÍden vooÍ het eerst beschreven in
Engeland (9). De geselecteerde sterftecategorieën kwamen grotendeels overeen met
die van tabel 4.7. Een eerste vergelijking met de situatie in Nederland waarbij
dezelfde sterfterubrieken en tijdsperiode gekozen weÍden, wees uit dat ook in ons
land verschillen bestaan, in dit geval tussen provincies (77). Later onderzoek in
Europees verband bevestigde deze bevinding en bracht tevens aan het licht dat het
Nededandse stedtecijfervoor een aantal geselecteerde aandoeningen -met uitzonde-
ring van cervixcarcinoom- steeds beneden het Europese gemiddelde lag (18).

Teneinde meer inzicht te krijgen in de bijdrage van de gezondheidszorg 
^ 

rt regio-
nale variaties, is op geaggÍegeerd niveau naar verbanden gezocht tussen variaties in
sterfte enerzijds en gezondheidszorgfactorcn enf of andere factoren anderzlids. Zo
bleek onder meet dat gedurende de periode 1969-7984 een sterkere daiing van
'vetmijdbare' sterfte plaatsvond in de meer perifere reg'io's, met een lagere
urbanisatiegraad en een gemiddeld lager inkomen (19). Niet alleen in Nederland (19,
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20) maar ook in andere landen wijzen onderzoeksresultaten steeds op eefl relatie

tussen'vermijdbare'sterfte en sociaal-economische factoren (13, 15, 30). De samen-

hang tussen Vermijdbare' sterfte en de aanwezigheid en omvang van gezondheids-
zorgvoorzieningen is echtet veelal zwak en inconsistent. Naast een aantd, negadeve

associaties tussen mortaliteit en de aanwezigheid van een academisch ziekenhuis

§/erden in Nededand onverwachte positieve veÍbanden gevonden tussen ondet
meer het aantal huisartsen per 10.000 inwoners en mortaliteit Q3).

Volgens critici zouden de verschillende categodeën van'vermijdbare' sterfte als indi-
catoren voor de kwaliteit van de zoïg op populatieniveau dan ook weinig
betrouwbaar zljn (31). Ondezoek echter waarbli op geaggÍegeerd niveau naar

verbanden gezocht wordt tussen routinematig verzamelde gegevens heeft een aantal

beperkingen. Niet alleen is de kwaliteit van de gegevens lager dan van handmatig
verzamelde gegevens, maar vrijwel nooit is over alle bekende determinanten
informatie beschikbaar. Zo kon de sterfte in alle beschreven studies slechts

gerelateerd worden aan grove structuurkenmerken van de zorg in plaats van
relevante proceskenmerken (30, 32).F,én van de methoden om deze problemen te

omzeilen is onderzoek waarbij van individuele gevallen van sterfte wotdt n^geg arr

in hoeverre in de voorgeschiedenis 'vermijdbare' factoren aanwijsbaar zijn. E,ert

mogelijke vorm hieryoor is de confidential inquiry, zoals die vooral in de Angelsaksi-

sche landen voor onderzoek naar maternale en perinatale sterfte veelvuldig is
gebruikt (33,34). In deze onderzoeken, uitgevoerd onder auspiciën van de betoeps-

groep, wordt met behulp y^fl 
^ 

tr de behandelaar toegestuurde vragenlijsten
flàgegaaflin hoeverre het zorgproces aan een aantal tevoren overeengekomen crite-
ria voldoet. Deze studies hebben in belangrijke mate bijgedtagen aan kwali-
teitsverbetering van de zorg rond de geboorte (35,36). Inmiddels is deze onder-
zoeksmethode voor uiteenlopende sterftecategorieën beschreven, waaronder astma

(37,38), vasculaire complicades van hypertensieziekte (39), CVA en myocardinfarct
(a0). In Nededand is onderzoek uitgevoerd naar de 'vermijdbaarheid'van perinatale
sterfte (41-43) en kanker (++). Op deze plaats zd. ruet in detail op de resultaten van
deze onderzoeken worden ingegaan. In het kader van dit hoofdstuk is vermeldens-
waardig dat deze studies steeds praktische aatwïlzingen opgelevetd hebben over
zoÍgaspecten die voor vetbetering vatbaar zijn.De resultaten bieden tevens inzicht
in de validiteit van de vetschílende categorieën van 'vermijdbare' sterfte als indica-
torefl vooÍ de kwaliteit van de zorg. In Engeland is onlangs een onderzoekspro-
gr^mrna opgezet dat zelfs speciaal tot doel heeft de bruikbaarheid van een aantal

'RutsteinindicatoÍen' te bestuderen. Het eerste ondeÍzoek binnen dit ptogramma
wees uit datin2Toh van de sterfgevallen aan CVA en hypertensieziekte (<75 jaar)

vermijdbare factoren aantoonbaar waren (39).
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4.4. Registtaties als bron voor termiidbatd gezondheids-
uitkomsten

Om te inventadseten welke gegevensbronnen zich lenen voor de monitoring van
Vermijdbare' steÍfte, ziekte en beperkingen, is uit de publikatie Teller en Meten (4) een
selectie gemaakt van registtaties met als hoofdonderwerp 'de gezondheidstoestand'.
Daatna is systematisch nagegaan of deze registraties informatie bevatten over de
doot Rutstein et al. beschreven uitkomstindicatoren, waarbij tevens een eerste
oordeel gegeven is over de bruikbaarheid van de gegevensbronnen voor monitoring.

'V'etmii db are' sterfte
De lijsten van Rutstein et al. bevatten 116 diagnosen die niet of slechts in beperkte
mate tot sterfte zouden hoeven leiden. Zoals it de literatuurverkenning blijkt, kan
'verrnijdbare' sterfte in Nedetland bestudeerd vrorden met behulp van de doodsoor-
zakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hierin wordt onderscheid
gemaakt naar aard van de aandoening (doodsoorzaak), de statistiek gaat tot
tenminste 1900 terug, laat analyses van verschillen tussen geografische gebieden en
(sommige) bevolkingsgtoepen toe en is bovendien 100% volledig. Een beperking
die hier niet onvermeld mag blijven is de kwaliteit van de doodsoorzakengegevens.
Het is bekend dat er tijdens het registratieptoces fouten gemaakt worden die leiden
tot misclassificatie van doodsoorzaken. Deze fouten kunnen al opueden bij het stel-
len van de diagnose, maar ook bij het invullen van het doodsoozakenformulier en
de uiteindelijke toekenning van het codenummer voor registratie (76,45).

'V'ermijdbare' ziekte
Door Rutstein et al. werden 76 aandoentngen als (gedeeltelijk) vermijdbaar
aangemerkt. Van de landelijke motbiditeitsregistraties met als hoofdonderwerp de
gezondheidstoestand (n=69) $) zljn in ons onderzoek alleen de registraties
betrokken met gegevens over'vermijdbare'aandoeningen. Dit betekent dat registra-
ties als de Registratie Etfelijke Tumoten, de Registratie Nierfunctievervanging
Nederland en een aantal registraties van congenitale afwijkingen afvallen. De
resulterende registraties zijn weergegeven in tabel 4.2.

Registraties in de'open' bevolking
Idealiter zou de vaststelling van het optreden van 'vermijdbare' ziekte in de
bevolking en niet in de gezondheidszorg plaats moeten vinden. Door de introductie
van nieuwe medische technologieën verandert immers het medische consump-
tiepatroon. Bovendien dekken zorgconsumptiecijfers alleen de bij de gezondheids-
zotg bekend geworden gevallen. Slechts enkele tegistraties tellen ziektegevallen in
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de open bevolking (tabel 4.2a). Deze registraties bieden alle weinig perspectief nu
het gaat om de bestudering van Vermijdbare' ziekte. De Gezondheidsenquëte bevat
nauwelijks diagnosespecifieke informatie terwijl tegistraties van ziekteverzuim en

arbeidsongeschiktheid slechts een deel van de bevolking dekken en daamaast alleen

die aandoeningen bevatten die tot arbeidsvetzuim leiden. Bovendien zljn de

gegevefls sterk vertekend door andere invloeden, zoals arbeidsmarktfactoren.
Ook de NlA-arbeidsongevallenregistratie heeft slechts betrekking op (bepaalde)

vrerknemetspopulaties. De keuringsgegevens van dienstplichtigen tenslotte zouden
relevant kunnen zíjn ware het niet dat deze registratie, met de afschaffing van de

dienstplicht, zal komen te vervallen.

Algemene rcgistraties in de gezondheidszorg
In de meeste gevallen zal men van tegistraties in de gezondheidszotg gebruik
moeten maken (tabel 4.2b). Dat de gezondheidszorg hierbij een'regisffatiedrempel'
is, houdt in dat niet alleen de minder emstige aandoeningen ondervertegenwoordigd

zljn,maar ook bevolkingsgroepen waaffoor de toegankelijkheid van de zorgbeperkt
is. Ondanks deze beperking kunnen vetschillende van deze registraties zeker een tol
spelen bij de informatievoorziening van de Inspectie. Een klein aantil, registraties

omvat een breed scala aan aandoeningen. De meest uitgebteide registratie in deze

categorie is de Landelijke Medische Registratie GMR) De gegevens hierin hebben

betrekking op ruim 99o/ovan alle uit Nededandse academische, algemene en cate-

gorale ziekenhuizen ontslagen patiënten. De gegevens uit de LMR zijn bij onder-
zoek aJ veelvuldig gebruikt als schatting voor het optreden van ziektegevallen in de

bevolking. De ovedge algemene tegistaties zijn minder omvangrijk dan de LMR en

hebben betekking op andere selecties van patiënten: De Continue Morbiditeitsre-
gistratie Peilstations Nededand bevat gegevens over specifieke ziektebeelden in een

steekproef van huisartsenpraktijken en bestrijkt 7o/ovan de bevolking. Het Revali-

datie Informatiesysteem heeft alleen betrekking op revalidatiepatiënten en de Cen-
trale Registratie Populatiegegevens MKD-en en MKT-en slechts op kinderen, opge-

fl omen in Medische Kleuterdagvetblijven en Kindertehuizen.

Ziektespecifr eke reg'isttaties in de gezondheidszorg
Ziektespecifieke registraties zijn in tabel 4.2b zoveel mogelijk volgens de hoofd-
groepclassificatie van de ICD-9 ingedeeld. Een aantal hoofdgroepen komt in de

tabel niet voor, ofiuel omdat de betreffende hoofdgroep geefl 'vermijdbare'
aandoeningen bevat (Floofdgtoep V, X en XVI)3 of omdat er geen registraties met

3 Respectieveliik psychische stoomissen; wogenitaalstelsel; symptomen en onvolledig
beschreven ziektebeelden.
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'vermijdbare' aandoeningen onder deze hoofdgroep vallen (Hoofdgoep III, IV,
VII, VIII, IX en XII)4. Informatie beteffende infectieziekten en parasitaire ziekten
(Hoofdgroep I) is in ruime mate voorhanden.Yan deze registraties heeft met name
het Aangiftesysteem voor infecdeziekten aI vele goede diensten bewezen, ondanks
het nadeel dat bij de melding van infecdeziekten onderrapportage plaatsvindt waar-
van de omvang onbekend is. Betreffende Hoofdgroep II §ieuwvormingen) is de
Landelijke Kankerregistrade -van start gegaari in 1989- een belangrijke bron van
informatie. Van nagenoeg alle nieuwe maligne tumoren worden administratieve-,
demografische- en tumoÍgegevens geregistreetd. De registratie is continu en heeft
een volledigheid van meer dan 95o/o. E,en tweede relevante tegistratie in deze
hoofdgroep is de Registratie Leukemie bij kinderen van 0-15 jaat Zowel sterfte aan

leukemie als het optreden ervan zlin op de lijsten van Rutstein et al. -weliswaar
onder bepaalde voorwaarden- als 'vermijdbaar'aangemerkt. Ook deze registratie,
waarvooÍ de gegevens vrijwillig aangeleverd worden door behandelend kinderartsen,
is continu en in hoge mate volledig (98-100%o).

De aanwezigheid van televante registraties ten aarvienvan de overige hoofdgroepen
beperkt zichin gote lijnen tot de Hoofdgroepen XI, XIII, XIV, XV en de E-lijst.
Voor informade over Hoofdgroep XI (Zwangerschap, bevalling en kraambed) en

XV (Aandoeningen perinatale periode) beschikken we inmiddels over de Landelijke
Verloskunde Registratie eerste en tweede lijn QVR1 en LVR2). De LVR is in de

huidige vorm bruikb^ rvoor. een beperkt aantal nuttige analyses: Cijfers uit de eigen

prakujk van deelnemers kunneri er goed mee woÍden bestudeerd. Voot het bepalen
echter van landelijke of regionale frequenties van uitkomsten bij pasgeborenen is
deze registratie momenteel minder geschikt. Bekend is namelijk dat de deelnameper-

centages variëren per regio en per beroepsgroep. Bovendien zljn gegevens van
zwangerschappen en bevallingen waarbij de huisarts de primaire zorgvedener is (12-
75oh van alle bevallingen) niet in de LVR opgenomen. Gezien de stijgende deelna-
mepeÍcentages zal de genoemde informatie in de nabije toekomst naar verwachting
wel verstrekt kunnen worden (46). Yan Hoofdgroep XIII @ewegingsstelsel en
Bindweefsel) zijn op de lijsten van Rutstein et al. een tweetal aandoeningen als

'vermijdbaar' aangemerkÍ het optreden van pyogene arthdtis en acute osteomyelids.

Deze diagnosen zijn opgenomen in de Standaard Diagnose Registratie van Reumati-
sche ziekten,waairrgegevens geregistreerd worden over morbiditeit van patiënten
in teumatologische praktijken. Van de in Nededand werkzame reumatologen neemt

a Respectievelijk endocriene-, voedings- en stofirisselingsziekten; bloed en bloedvor-
mende otganen; hartvaatstelsel spijsverteringsstelsel; zwangerschap, bevalling en
ktaambed; huid en subcutis.
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80% deel aande registratie.

Voor de bewakingvan bijwerkingen van geneesmiddelen @930-949 en E960-979)
leent zich de Landelijke Registratie Bijwerkingen Geneesmiddelen pRBG). Deze
registratie, sinds 1963 beheerd door het Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen,
bevat meldingen van veÍÍnoede bijwerkingen van geneesmiddelen die gebruikt zijn
in een therapeudsche dosedng. Een meldingssysteem als dit heeft als nadeel dat het
geen inzicht verschaft in de frequende van bijwerkingen. Het leent er. zich evenmin
vooÍ om vast te stellen dat een bepaald effect inderdaad aan een geneesmiddel

toegesch.teven moet worden. §7el functioneett de LRBG als een alarmstelsel voor
de tijdige signalering van onbekende bijwerkingen. Uit onderzoek is het mogelijk

gebleken om een registratie met apotheekgegevens te koppelen aan de LMR (47) en

zo inzicht te krijgen in de relatie tussen de geleverde zorg (geneesmiddelengebruik)

en de (negatieve) uitkomst (48). Het Privé Ongevallen Registratiesysteem tenslotte
bevat 70oh van het totaal aantal meldingen ten gevolge van privé-ongevallen. De
gegevens zijn representadef voot alle privé-ongevallen gemeld op een Eerste Hulp-
afdeling van een Nededands ziekenhuis. Deze registratie zou een rol kunnen spelen

bij de informatievoorziening betreffende 'vermijdbare' aandoenirigen met de codes

8930-949 enB960-979 ("de gevolgen van corpus alienum, binnengedrongen via een

natuudijke opening, brafldwonden en vetgiftiging door geneesmiddelen en biologi-
sche stoffen").

'Vermij dbate' b eperkingen
De lijsten van Rutstein bevatten tenslotte 57 diagnosen die gezien de huidige medi-
sche kennis en technologieën niet (of slechts in beperkte mate) tot beperkingen

zouden hoeven leiden. Over de incidentie en prevalentie van de gevolgen van

ziekten en ongevallen zijn in Nededand, hoewel het hier om belangrijke gezond-
heidsproblemen gaat, buitengevzoon weinig gegevens beschikbaar. Het vóótkomen
van klachten in de bevolking kan alleen afgeleid worden uit de gezondheidsenquète
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-GE). De CBS-GE bevat echter

nauwelijks diagnosespecifieke informatie efl oveÍ de validiteit van de aan'wezige

gegevens is beuekkelijk weinig bekend (49). Bovendien is de steekproefgtootte
beperkt (aarlijks n=10.000) waardoor onderscheid r:,o'ar geografisch gebied en

bevolkingsgroep slechts in beperkte mate mogelijk is. Het opfteden van beperkingen
in de bevolking wordt ook wel afgeleid uit regisuaties van ziekteverzuim en

arbeidsongeschiktheid. Hierbij moet echter aangetekend worden, dat deze slechts

een deel van de bevolking dekken en alleen de bepetkingen bevatten die tot arbeids-

verzuim leiden. Bovendien is bekend dat de cijfers sterk vettekend worden door
andere invloeden, waarondet arbeidsmarktfactoren.
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Tabel 4.2. Registraties met 'vermijdbare' aandoeningen 1 

Registraties 

a. Registraties van ziektegevallen in 'de open bevolking' 

Gezondheidsenquête (CBS) 
Registraties van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim 
(o.a. GAK, AbP, RBB, SvR) 
Informatiesysteem Keuringen en Geneeskundig Onderzoek 
(Ministerie van Defensie) 
Arbeidsongevallenregistratie (NIA) 

b. Registratie van ziektegevallen in de gezondheidszorg 

ALGEMENE REGISTRATIES: 
Centrale Registratie Populatiegegevens MKD-en en MKT-en 
(Nzi) 
Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations Nederland (NIVEL) 
Landelijke Medische Registratie (LMR) (SIG) 
Revalidatie Informatiesysteem (REVIS) (SIG) 

Voorbeelden van aandoeningen2 (ICD9-code) 



Registraties 

ZIEKTESPECIFIEKE REGISTRATIES:3 

1. Infectieziekten en parasitaire ziekten 

Laboratorium Surveillance Infectieziekten (RIVM) 
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis 
(UvA) 
Registratie hepatitis B bij zwangeren (RIVM) 
Registratie Infectieziekten (StVGZ) 
Resistentiesurveillance Gonokokken (RIVM) 
Resistentiesurveillance van Mycobacterium Tuberculosis (RIVM) 
Virologische Maandstaten (RIVM) 
SOA-Registratie sociaal-verpleegkundigen bij GGD-en en drem
pelvrije SOA-poliklinieken (SOA Stichting) 

Voorbeelden van aandoeningen2 (1 CD9-code) 

o.a. gastroenteritis door salmonella (003.0), botulisme (005.1), 
tuberculose (010-018), difterie (032), kinkhoest (033), meningo
kokkeninfectie (036) 



Registraties 

II. Nieuwvormingen 

Nederlandse Kankerregistratie (LOK/Integrale Kankercentra) 
Pathologisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (P ALGA) (SIG) 
Registratie leukemie bij kinderen (Stichting Nederlandse Werk
groep Leukemie bij kinderen) 

Voorbeelden van aandoeningen2 (ICD9-code) 

o.a. maligne neoplasma van de lip (140), larynx (161), trachea, 
bronchus en long (162), chronische myeloide leukemie (205.1) 4 

VI. Zenuwstelsel en zintuigen overige vormen van proliferatieve retinopathie (362.2) 

Patiëntenregister Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (SIG) 
(deels ook hoofdgroep V) 
Riagg Informatiesysteem (deels ook hoofdgroep V) 
Verpleeghuis Informatiesysteem (SIG) (ook hoofdgroep V, VII) 

XI. Zwangerschap, bevalling en kraambed 

Landelijke Verloskunde Registratie eerste lijn (SIG) 
Landelijke Verloskunde Registratie tweede lijn (SIG) 

XIII. Bewegingsstelsel en bindweefsel 

o.a. M.haemolyticus (773.0), hydrops foetalis (773.3) en 
kernicterus ten gevolge van rhesus-iso-immunisatie (773.4) 

pyogene artritis (711.0), acute osteomyelitis (730.0) 



Registraties 

XIV. Congenitale afwijkingen 

European Registration of Congenital Anomalies (RU Groningen) 
(ook hoofdgroep XV) 

XV. Aandoeningen perinatale periode 

zie onder hoofdgroep XI 

E-LIJST Uitwendige oorzaken van ongevallen 
en vergiftigingen 

Landelijke registratie bijwerkingen geneesmiddelen (StVGZ) 
Landelijke registratie evaluatie bijwerkingen (Stichting LAREB) 
Privé Ongevallen Registratie Systeem (SCV) 

1 Bron: Tellen en Meten ~C, 1993) . 
2 Bron: Rutstein et al., 1980. 
3 Ingedeeld volgens de hoofdgroepclassificatie van de ICD-9 

Voorbeelden van aandoeningen2 (1 CD9-code) 

Down's syndroom (758.0) 

o.a. vergiftiging door ongeval, ongewenste effecten van genees
middelen (E850-858, E930-949, E960-979) 

4 Bij al deze tumoren maakten Rutstein et al. de kanttekening dat ze slechts in samenhang met specifieke risicofactoren als vermijdbaar 
beschouwd moeten worden. Hierbij moet gedacht worden aan risicofactoren als roken en expositie aan een carcinogene stof als asbest. 



4.5. Besluit

Het werk van Rutstein et al. vormt één van de meest uitgebreide en doordachte
pogingen om te komen tot een definitie van uitkomstindicatoren. Het is mogelijk
gebleken om, gebruik makend van continu verzamelde gegevens, variaties te be-
schrijven in het optreden van 'vermijdbare' sterfte in de tijd, naar plaats en tussen
bevolkingsgtoepen. Deze toepassingsmoge$kheden maken de lijsten rot een nuttig
insffument ter signalering van mogelijke probleemgebieden in de zorg.

Om vast te stellen in hoeverte variaties daadwerkelijk samenhangen met veÍschillen
in de kwaliteit van de zorg, is nader onderzoek noodzakelijk. Daartoe is op geaggre-
geerd niveau wel gezocht naar relaties tussen 'vermijdbare' sterfte en kenmerken van
de gezondheidszotg. Dat de gevonden verbanden steeds zwak en inconsistent zijn
is deels te wijten aan de kwaliteit en onvolledigheid van roudnematig verzamelde
gegevens. Om dit probleem te ondervangen kan ertoe oveÍgegaan worden om van
individuele sterfgevallen vast te stellen in hoeverre in de voorgeschiedenis 'vermijd-
bare' factoren aanwijsbaat zijn. Deze onderzoeksmethode is voor diverse sterfte-
categorieën beschreven en levert doorgaans praktische aanvdjzingen op over zotgas-
pecten die voor verbetedng vatbaar zijn.De onderzoeksresultaten bieden tevens in-
zicht in de validiteit van 'vermijdbare' sterfte als indicator voor de kwaliteit van de
zotg.

Tot nu toe zijn de lijsten van Rutstein et al. voornamelijk aangewend voor de
bestudering van 'vermijdbare' sterfte. Bij de bewaking van de staat van de
volksgezondheid zijn'vermijdbate' aandoeningen en beperkingen zeker niet minder
relevant. Het opteden hiervan kan immers een aanwijzing vormen voor het
mogelijk tekortschieten van pÍeventieve, curatieve of revalidatieve zorg. Een eerste
verkenning van landelijke morbiditeitstegistraties wijst uit dat deze veel informatie
bevatten over een bteed scala van aandoeningen. De nadelen eryan ten opzichte van
sterftecijfers (bijvootbeeld dat registtatie veelal niet in de 'open bevolking' plaats-
vindt) zrjr. ntet doorslaggevend om van het gebruik er:ran af te zien. om een
uitspraak te kunnen doen over de bruikbaarheid van de registraties voor de
monitodng van Vermijdbare' ziekte, zullen deze meer in detail onderzocht moeten
worden dan in ons onderzoek mogelijk was. Zo hangt de bruikbaarheid van de
gegevens hangt ook samen met de mate waàÀfl bij de registratie systematische
vertekeningen optreden. Verdet zal blj nader onderzoek van de registraties niet
alleen nagegaan moeten worden welke diagnosen gereg'istreerd worden, maar ook
in hoeverre aanvullende informatie verzameld wordt. Gedacht kan worden aan
gegevens die de beschrijving van vadaties mogelijk maken (in de tijd, russen regio's
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en/ of bevolkingsgroepen) ei aar, informatie over de oorzaak van de aandoening.

Het zou nuttig zijn om bij nadere verkenning van de morbiditeitsregistraties tevens

fla te gaàn of deze sterftegegevens bevatten. Het is immers niet uitgesloten dat de

betreffende regisuaties in dat geval meer deailinformade vetschaffen dan de doods-

oorzakenstatistiek.

Uit de inventarisatie van registraties blijkt ook dat deze nagenoeg geen andere

uitkomstrnaten bevatten dan ziekte en sterfte. Zijlener, zich daardoor minder voor
het toezicht op de zorg waarbij niet zozeet preventie en curade voofoP staat, rnaa;t

veel meer het bieden van adequate zotg.In algemene zin betreft dit de zorg voot
chronische (psychiatrische) patiënten. Overigens is het in theorie denkbaar dat

morbiditeitsregistraties in de zorg voor chronisch zieken gebruikt worden voor het

bewaken van variaties in het optreden van 'vermijdbare' complicaties. Hierop wordt

in hoofdstuk 8 nader ingegaan.

Hoewel de lijsten van Rutstein et al. in de huidige vorm reeds bruikbaar zijn, is een

nadere beschouwing en aanpassing ervan aan te bevelen. In de eerste plaats zlin de

Iijsten tot stand gekomen op grond van het ootdeel van deskundigen. Een kwanti-

tatieve onderbouwing, bijvoorbeeld in termen van populatie-attributieve risico's,

ontbreekt. Over de vetmijdbaarheid van (stetfte aan) aandoeningen kan dan ook in
veel gevallen gettrist worden, temeer daar gegevens over effectiviteit van prevende

en curatie schaars zijn (50). In de t'weede plaats worden in de praktijk veelal

leeftijdsgrenzeial nde oorspronkeliike liisten toegevoegd teneinde de intelpretatie-

mogelijkheden van de lijsten te vergÍoten (51). Zo toonde \Woolsey (1981) met

behulp van nationale sterftecijfeÍs aan dat sterfte aan CVA onder de 55 en boven

de 75 jaar (in totaal 77oh van alle gevallen) slechts zelden te voorkómen is (52).

Verder kunnen de lijsten inmiddels aangevuld worden met een aantal diagnosen.

Gedacht kan worden aan bepaalde gevallen van sterfte aan AIDS, ischemische hart-

ziekte,verkeersongevallen (51) en a i diverse kankervormen die teo tijde van de sa-

menstelling van de lijsten nog niet behandelbaat vr/aren (16). Tenslotte zal het met

het verschijnen van de ICD-10 nodig zijn om de indeling van de liisten (gebaseerd

op de ICD-9) aan te passen.

Ons onderzoek beschrijft één van de voïÍnen van informatieverzameling ter

signalering van mogdke aangrijpingspunten voof verbetering van de gezondheids-

zorg. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat deze studie alleen beoogde na te

gaan welke informatiebÍonnen zich in principe lenen voor monitoring. De

vormgeving vaÍr een feitelijke toepassing voor bewaking en/of verbetering van de

zorgis hiet buiten beschouwing gebleven.
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Een inventarisatie als deze is in een 
^antal 

opzichten beperkt van karakter. In de
eerste plaats hebben de beschreven indicatoren alle betrekking op negadeve uitkom-
sten van zorgin temen van beperkingen, ziekte en sterfte. Voor de monitoring van
andere indicatoren (zoals welzijn en functioneren) is de methode van Rutstein niet
toereikend. Daarnaast zijn andere mogelijke bewakingsmerhoden, prim"iï gericht
op de struc-tuur of het Proces van de zorg (bijvooóeeld de monitodng van variaties
in medisch handelen (53-55» buiten beschouwing gebleven.

In de tweede plaats zijn in dit hoofdstuk slechts landelijke gegevensbronnen
beschreven: registtaties van bijvootbeeld individuele instellingen en verzekeraars
z\nnret bij de inventadsatie betokken. Veelal worden deze gegevensvezamelingen
juist met het oog op hwaliteitsbewaking bijgehouden (56) of lijken hiervoor geschikt
te z\n (57). Ook hier geldt dat nadet onderzoek urt zal moeten wijzenin hoeverre
de registaties bruikbaar zijnblj de bewaking van de gezondheidseffecten van de
gezondheidszoÍg.

4.6. Samenvatting

Monitoring van de gezondheidstoestand van de bevolking kan een belangtijke rol
spelen bij de signalering van mogelijke tekortkomingen in de gezondheidszorg.
Voot deze vorÍn van kwditeitsbewaking is het van belang om inzicht te hebben in
het optreden van gezondheidsproblemen die bij de huidige stand van de medische
wetenschap (deels) als vermijdbaar beschouwd mogen worden. Dit hoofdstuk
beschdjft in hoeverre deze 'vermijdbate' gezondheidsproblemen bruikbaar zijn als
indicatoren voor de kwditeit van de zotg eD welke landelijke gegevensbronnen
geschikt zljn voor de monitoring ervan. voor de vaststelling van 'vermijdbare'
uitkomsten vafl zorgis gebruik gemaakt van de lijsten van Rurstein et al. (1980).
Deze voorzien in een uitgebreide opsomming van sterfte, ziekte en beperkingen
w^arvan het optreden dankzij de huidige stand van de medische wetenschap
(gedeeltelilk) als vermijdbaat beschouwd moet worden. Allereerst is een literatuur-
overzicht samengesteld teneinde inzicht te krijgen in de toepassingsmogelijkheden
van de lijsten. Vervolgens is systematisch nagegaan in hoeverre landelijke gegevens-
btonnen zich lenen voot de monitoring van deze uitkomstindicatoren. Tot nu toe
zijn de lijsten -ook in Nederland- voornameliik gebruikt voor de signalering van
variaties in 'vermijdbate' sterfte en hebben hun nut daarblj bewezen. Een eerste
verkenning wijst uit dat divetse landelijke gegevensbronnen zich ook lenen voor de
monitoring van variaties in 'vermijdbare' ziekte. Voor het vaststellen van de fre-
quentie van Vermijdbare'beperkingen daarentegen is op bevolkingsniveau nagenoeg
geen bruikbare informatie beschikbaar.
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f)eel III

De bruikbaarheid van uitkomstmaten



REGIONALEVARIATIES IN
VE,RMIJDBARE' STERF'TE
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Hoofdliin
In dit hoofdstuk wordt de bruikbaarheid van sterfte als uitkomstindicator
gerllusfteerd aan de hand van een empirische analyse. Er worden regionale
variaties in sterfte gepresenteerd. Daa$ij is nagegaan in hoevere deze variaties
blijven bestaan als tekening gehouden wordt met regionale incidentieverschillen.
Ook de bijdrage van de sterfte in het ziekenhuis is bestudeerd.



Regionale vadaties in 'vermiidbare' sterfte

5.1. Inleiding

Eind jaren '70 stelden Rutstein et al. voor om de sterfte aan aandoeningen die
voorkoombaar enf of behandelbaar zijn, toe te passen als indicator voor de kwditeit
van de zorg. E,en werkgroep onder leiding van Rutstein ging daartoe systematisch
na welke gevallen van stetfte, gegeven de huidige medische kennis, als 'vermijdbaar'
beschouwd mogen worden (1,2).

Verschillende onderzoekers hebben de lijsten van Rutstein et al. inmiddels gebruikt
om variaties in'vermijdbare' sterfte te beschrijven, in de tijd, tussen geografische
gebieden of bevolkingsgtoepen (3-13). In de meeste vandeze studies werd een zwak
en inconsistent verband gevonden tussen stetfte en kenmerken van de gezondheids-
zorg.Eétvan de mogelijke verklaringen voor deze bevindingen is dat sterftevaria-

ties niet een v/eerspiegeling voÍÍnen van kwaliteit-van-zotg verschillen, maat
simpelweg van variaties in de incidentie of de emst van de bestudeerde aandoening-

en. Tot op heden echter zljn er slechts enkele ondezoekets geweest die

incidentiecijfers betrokken in hun onderzoek naar'vermljdbare' sterfte (4,1,1).

In het in dit hoofdstuk gepresenteerde onderzoek is nagegaan of er regionale

variaties in'vermijdbare' sterfte bestaan in Nededand (1,984-1994) en in hoeverre

deze verUaard kunnen worden uit de incidentie van de betrokken aandoeningen.

Voor die aandoeningen waarbij de zorg in het ziekenhuis van belang is voor de

uitkomst, werd ook onderzocht of de sterftevariaties die na correcde voor incidentie
bleven bestaan, te verklaren v/aÍen uit het deel van de opgenomen patiënten dat in
het ziekenhuis ovedeed.

5.2. Methode

IJet aantal ovededenen in de periode 1.984-1.994 naar leeftijd, geslacht, jaar,

provincie en doodsoorzaakwerden verkregen uit de Doodsoorzakenstatistiek van
het Centraal Bureau voor de Satistiek (CBS). De twaalf regio's hadden een mediane
populatie van985.739 in 1984 en 10150.347 in 7994. De voor analyse geselecteerde

doodsoorzaken zijn'n/eergegeven in tabel 5.1. Ze vorïnen een selecde uit een groter
aantal aandoeningen die te vinden zljn op de lijsten van Rutstein et al. (1).
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Tabel 5.1. De geselecteerde doodsoorzaken

ICD.9 Doodsoozaak Leeftiids-
gÍenzen

7. 010-018 en73'l
2. 180

3. 186

4. 207
5. 204-208
6. 390-398,424
7. 401.-405,430-438
8. 480-486,487

9. 540-543
10. 574-575.7,576.1.
1,7. 600
72. 745-747

Tuberculose 5-64
Cervixcarcinoom 75-64
Testiscarcinoom 0-64
Ziekte van Hodgkin 5-64
Leukemie 0-44
Rheumatische haziekte 5-44
Hypertensie en CVA 35-64
InfluenzafPneumonie 0-74
Appendicitis 5-64
Cholecystitis en /-lithiasis 5-64
Prostaathyperplasie 0-7 4
Congenitale cardiovasculaire 7-74
afwijkingen

Perinatale ootzaken

1.3. 767
1.4. 762,763,767
15. 760,764-766,768-779
1.6. 760-779

Zwangerschapscomplicaties <1

Geboortettauma <7

Overige perinatale oorzaken <1

A1le perinatale oorzaken <1

Deze selectie is gebaseetd op de lijsten van Rutstein et al. (1976;1980).
Testiscarcinoom is toegevoegd omdat erinmiddels overtuigend bewijs is voor
de effectiviteit van de behandeling

De analyse werd bepetkt tot doodsootzakenwaarvooÍ in de studieperiode meer dan
200 ovededenen geregistteerd waÍeÍl. Sterftecijfers voor de zes gÍootste regio's
werden verkregen in S-jaars klassen (0,7-4,5-9,.....84+). Voor de vier middelgote
en vooÍ de kleinste regio's weÍd een minder gedetailleerde indeling aangehouden (in
vetband met privary) (respectievelijk 0, 1-4, 75-24, 35-44, 45 -49,...84* en 0,. 1. -24,
45-54,55-64,65- 69,...84+). Het aantal inwoners naar leeftijd (0,1.-4,5-9,...84+),
geslacht en iaar en regio §/aren ook afkomstig van het CBS.

Incidentiegegevens wetden verkregen uit de Landelijke Medische Registratie van
SIG Zorginformatie. Gedurende 1984-7994 bevatte deze registratie gemiddeld
99.2o/o van alle patiënten die uit een algemeen of academisch ziekenhuis ontslagen
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§/aren. De volgende informatie (1984-1994) was beschikb^ r voor elke patiënt met
een hoofddiagnose uit abel 5.1: leeftijd (0 jaar,7,7-4,5-9, ...84+), geslacht, iaarvan
ontslag, woonprovincie, diagnose bij ontslag en toestand bij ontslag (overleden of
niet). In de analyses werden alleen de'eetste opnamen'meegenomen, oftewel de

patiënten die in dat iaa4 of in de vier voorafgaande jaren, niet eerder met dezelfde
diagnose in het ziekenhuis opgenomen §/aren geweest. Deze 'eerste opnamen', die
verder met'incidende'wotden aangeduid, wetden geïdentificeerd door het bestand
te screenen op patiënten met eenzelfde geboortedatum, geslacht, diagnose (volgens
de indeling van tabel 5.1) en woonplaats. Daatnaast werdefl regionale gegevens

verkregen over het totaal,aarttd,leeftijds- en geslachtsspecifieke ziekenhuisontslagen,
ongeacht de diagnose.

Met behulp van loglineaire tegressie §/erden voor leeftijd en geslacht gecorrigeerde
niveaus van sterfte, incidentie en ziekenhuissterfte berekend. Deze methode is

recentelijk beschreven door Bithell et al. (14). De regressievergelijking had de

volgende stÍuctuuÍ:

Eff ..\ = N..'eo' 
* lt""'wG''""

' ,Jr at

abs olute aantal voorspelde gebeurtenis s efl fl^ar leefti j d, geslacht, j aar

en regio
persoonsjaren 'at risk' naar leeftijd, geslacht, jaar en regSo

landelijke 'rates'vooï leeftijds- en geslachtsklasse i
dummy voor regio
regressiecoëfficiënt

GestandaardiseeÍde sterftecijfers §/eÍden berekend met E(Yr) als het aantal
ovededen en Nrn als het aantal inwoners. Leeftijds- en geslachtsgecorrigeerde inci-
dentieniveaus werden in de eerste plaats berekend met E(Y/ als het aanta) diagno-
sespecifieke ziekenhuisontslagen en N7r als het aantal insroflers. Parallelle analyses

werden verricht waarbij Nrn vervangen v/eÍd door het totaal aanta) ziekenhuis-
ontslagen, ongeacht de diagnose, teneinde te corrigeren voor regrionale variaties in
opnamebeleid. Omdat beide analyses dezelfde resultaten opleverden, zal alleen de

analyse met het a fltal inwoners gepÍesenteerd worden. Tenslotte werd de

gestandaardiseerde ziekenhuissterfte berekend met E€D als het aantal in het
ziekenhuis ovededenefl en N7r als het aanta) ziekte-speciÍieke ziekenhuisontslagen.

waarblj
EGr)=

Ni, =

REG=

0,,..0,, =
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De berekeningen werden uitgevoerd met GLIM, gebruik makend van het Poisson
regtessiemodel (15). GLIM berekent'maximum likelihood estimatesrdoor gebruik
te maken van een iteratieve herwogen kleinste kwadraten methode. De verandering
in standaardafirijking na het weglaten van de variabele REG uit het model werd
vergeleken met een chi-kwadraat verdeling. Een significant effect betekent dat
significante regionale vaiia,JLe bestaat. De term .0 ir t. interpreteren als het regionale
relatieve risico S,R), oftewel e0=1.5 in het model met sterfte betekent dat er in die
regio een 5070 verhoogd leeftijds- en geslachtsgecorrigeerd risico op sterfte bestaat
ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze RRs zijn nagenoeg gelijk aan de

klassieke Standardized Mortality Ratio (SMR), die ook verkregen had kunnen
worden door het model zonder REG te fitten en daaruit »O/»E per regio te
berekenen (waarbij O het geobserveerde en E hetverwachte aantal ovededenen is).

De relatie tussen de RRs voor sterfte en de RRs voor incidentie werd bestudeerd
door middel van lineaire regressie. Met behulp hiervan werden correlatiecoëffici-
enten en de significantie daanan berekend. Het RR voor incidentie werd vervolgens
aan het Poisson model toegevoegd, met sterfte als de afhankelijke variabele. Een
significant effect van het weglaten van de variabele REG uit dit model betekent dat
significante reg'ionale sterftevariaties blijven bestaan na correcde voor incidentie.
Het model zonder REG maar met de RR voor incidentie werd gebruikt om
DO/DE, per regio te berekenen (zoals hiervoor beschreven). Deze ratio weerspie-
gelt het regionale, voor incidentie gecorrigeerde RR voor stetfte.

Tenslotte werden de RRs vooÍ ziekenhuissterfte met behulp van lineaire regressie

gerelateerd aan de RRs voor sterfte (gecorrigeerd voor incidentie), teneinde na te
gaan ofeen hoger sterfterisico geassocieerd is met een hoger risico op ziekenhuis-
sterfte. Deze analyse werd uitgevoerd voor die aandoeningen waarbij 1) meer dan

50oh van alle ovededenen in het ziekenhuis plaatsvond en en 2) acute behandeling
in het ziekenhuis van invloed kan zijn op de sterfte.

5.3 Resultaten

Tabel 5.2laat de regionale sterftevariaties zien. Statistische significante verschillen
weÍden gevonden voor 7 van de 16 (groepen) doodsoorzaken: cervixcarcinoom,
testiscarcinoom, hypertensieziekte/ CVA, kÍluenza f pneumonie, cholecystitis /li-
thiasis, perinatale oorzaken en congenitale cardiovasculaire aandoeningen. Zelfs
voor enkele van de minder vaak voorkomende doodsoorzaken, zoals testiscarci-
noom en cholecys titis /lithias, werden signi fican te varia ties aangetoond.
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Regionale variades in 'vermifdbare' stetfte

Tabel 5.2. Regionale variaties in telatieve risico's (RR) voot stetfte in Nederland

Doodsoozaak Aantal Laag- Hoog- Significantie
ovef- ste
ledenen RR

ste van regionale
RR verschillen

(p-waardes)

Tuberculose
Cervixcatcinoom
Testiscarcinoom
Ziektevan Hodgkin
Leukemie
Rheumatische hatziekte
Hypetensieziekte en CVA
Inflienzaf pneumonie
Appendicitis
Cholecystitis / -lithiasis
Prostaathypeqplasie
Congenitale cardio-
vasculaire afuijkingen

280
7407
289
777

7673
233

72974
5736

587

307

239

353

0.34
0.82
0.51
0.77
0.87
0.59
0.76
0.68
0.54
0.63
0.76
0.64

7.66
7.32
2.09
7.22
7.12
7.28
7.74
1.18
2.02
7.66
7.65
1.50

0.725
0.005
0.003
o.497
0.598
0.457
0.000
0.000
0.343
0.020
0.927
0.034

Pednatale oorzaken

Zwangerschaps-
complicaties
Geboorteftauma
Overige perinatale

ootzakerr
Aile perinatal e oor.zaken

400

927
4677

5972

0.70

0.72

1.38

7.34
7.73

7.76

0.652

0.093
0.007

0.000

0.66
0.72
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Tabel 5.3. Het verband tussen het relatieve risico op sterfte en incidentie

Doodsootzaak Comelatie
tussen sterfte
en incidentie*

Significantie van regionale
voot incidentie gecorri-
geerde sterftevariaties
(p-waardes)

Tuberculose
Cervixcarcinoom
Testiscarcinoom
Ziekte van Hodgkin
Leukemie
Rheumatische hartziekte
Hypertensieziekte en CVA
Infhrcnza/pneumonie
Appendicitis
Cholecystitis en -lithiasis
Prostaathyperplasie
Congenitale cardio-
vas culaire afivij kingen

0.63 x*

0.77 ***
0.11
0.27
0.60 r*
0.08
0.59 ++

0.62x*
0.11

0.23
0-46
0.23

0.46
0.60
0.01
0.54
0.63
0.43
0.00
0.00
0.28
0.01
0.88
0.04

Perinatale ootzaken

Zwangerschaps-
complicaties
Geboortetrauma
Overige perinatale
oorzaken
Alle pednatale oorzaken

0.29

0.81 x+,F

0.34

0.53

0.63

0.82
0.02

0.01

* Peatson's corelatie coëfficient, x* p<0.05, xxx p<0.01
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Regionale variaties in 'vermijdbare' sterfte

De gestandaariseetde incidende vertoonde voor elk van de bestudeerde aandoening-

en significante regionale vadaties (p<0.0002). De correlatie tussen sterfte en

incidentie bleek positief te ziin voor alle bestudeetde aandoeningen (tabel 5.3). De
sterkste en statistisch significante associaties werden gevonden voor tuberculose,

ceryixcarcinoom, Ieukemie, hypertensieziekte/CVA, influenzaf pnelmonie en

geboortetrauma. Ondanks deze associades, konden regionale sterfteverschillen
slechts ten dele verklaard worden door variaties in de incidentie van de beteffende
aandoeningen. De enige uitzondering was baarmoedethalskanker, waarvoor de

sterfteverschillen na correctie voor incidentie niet langer significant waren'

Elke van de doodsooruaken bleek een eigen geografisch patÍoon te hebben. De
voor incidentie gecorrigeerde sterfte aaflinflueru,a/pneumonie, bijvoorbeeld, was

verhoogd in het midden van het land, terwijl vethoogde risico's op cholecys-

tits/lithiasis vooral gevonden werden in het zuidoosten. Daatentegen was de voor
incidentie gecorrigeerde perinatale sterfte, alsmede de sterfte ten gevolge van

testiscarcinoom en congenitale cardiovasculafue aandoeningen, relatiefhoogin de

meer perifere gebieden. Over het algemeen nrerden geen vergelijkbare geogtafische

patronen gevonden binnen groePen aandoeningen met bepaalde gemeenschappelij-

ke curatieve interventies, zoals infectieziekten (tuberculose en influenza.f

pneumonie), 'chirurg'ische' aandoeningen (appendicitis, postaathyperplasie en

cholecystitis/lithiasis) en kanker. Uitzonderingen waren postaathyperplasie en

appendicitis, die een vergelijkbaar sterftepatroon vertoonden (na correcde voor
incidentie) (correlatie coëfficiënt (r)=0.68), alsmede sterfte aan testiskanket en de

ziekte van Hodgkin, die beiden verhoogd waren in het zuiden van het land (r=0.60).

Figuur 5.1.a toont de verdeling van sterfterisico's voot cervixcarcinoom. Verhoogde
risico's werden aangetroffen in het westelijke deel van het land. De incidentie

vertoonde een iets afwijkende geografische vetdeling, maar ook de hoogste risico's

op het kojg.. van de aandoening werden aangeftoffen in het westen (correlatieco-

efficiënt sterfte veÍsus incidentie: 0.77) (figuur 5.1b). Na cortectie voor incidentie

wareÍr de sterfteverschillen niet langet significant (figuur 5.1c).
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1.14 tot 1.32
m 0.99 tot 1.14
H o.gt tot o.gg
El o.8o tot 0.91

Figuur 5.1a. Regionale variatie in sterfte aan cervixcarcinoom (X.Rs)
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Regionale variaties in ïermiidbare' sterfte

1.15
0.98
0.84
0.77

tot
tot
tot
tot

1.6't
í.15
0.98
0.84

ffi
l:.it

E

Figuur 5.1b. Regionale variatie in rncidentie van cer\nxcaronoom (ï,Rs)
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tot
tot
tot
tot

0.99
0.91
0.80

E!
g

E;t

1.14
0.99
0.9Í

Figuut 5.1c. Regionale variatie in voor incidentie gecorrigeerde stetfte
cervixcarcinoom (R,Rs)
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Regionale variaties in 'vermijdbare' sterfte

Zekenhuissterfte werd bestudeerd voor vier aandoeningen: hypertensieziekte/CVA,

appendicitis, cholecystitis en pÍostaathyperplasie. Voor elk van deze aandoeningen

werden significante verschillen in ziekenhuisstetfte gevonden (tabel 5.4). De sterkte

van het verband tussen ziekenhuissterfte en totale sterfte verschilde echter. De
hoogste, positieve corelaties wetden aangetoond voor hypertensieziekte/CvA
(r=0.78) en appendicitis (r=0.54). Dit betekent dat een hoge sterfte aan deze

aandoeningen gepaard gaat met een hoger risico om in het ziekenhuis te ovedijden.

Tabel 5.4. Regionale variaties in ziekenhuissterfte en de corelatie tussen het

relatiefrisico op sterfte en de gestandaatdiseerde ziekenhuissterfte 1

Doodsoorzaak Aantal Significantie Correlatie %

ovede- van vatiaties tus§en verHaarde
denen tussen provin- ziekenhuis- variantie
in het cies in sterfte en
zieken- ziekenhuis- totale sted-
huis sterfte* teÍ

(p-waardes)

Hypertensie-
ziekte en CVA

Appendicitis

Cholecystitis
en /-lithiasis

Prostaat-
hyperplasie

7226

B4

208

1,96

0.000

0.002

0.000

0.000

0.78 !!

0.54 ns

0.13 ns

0.39 ns

60.1,%

29.20

7.70

74.Boh

*

ï
!!

ns=

alleen voot die aandoeningen vaarvoor geldt dat acute medische zorg in
belangrijke mate bepalend is voot de uitkomst en het aandeel van de sterfte

in het ziekenhuis > 50o/o van de totale sterfte uitmaakt.

de noemer bestaat uit het aartal ziekenhuisopnamen

Pearson's correlatiecoëffi cient

p-waarde voor de significantie van de correladecoëfficiënt 0.003

corelatiecoëffi ciënt niet significant
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Regionale variaties in 'vermijdbare' sterfte

Figuut 5.2 illustreert de cotelatie tussen sterfte, incidentie en ziekenhuissterfte voor
hypertensieziekte/cvA. In het zuidoosten van het land bleken verhoogde
sterfterisico's te bestaan (figuur 5.2a). De incidentie vertoonde een enigszins
afwijkend patïoon (r=0.54) (figuur 5.2b). Na correctie voor incidentie waren de
vethoogde sterfterisico's naar het midden en noorden van het land verschoven
(Íiguur 5.2c).In Figuur 5.2d is zichtbaar dat dit patÍoon grotendeels vergelijkbaar
is met de verdeling van de RR's voor ziekenhuissterfte (r=0.78).

1.1í tot 1.í4
1.01 tot 1.'l 1

E 0.98 rot 1.01

E 0.76 tor 0.98

Figuur 5.2a. Regionale variatie in sterfte aan hypertensieziekte/CVA (X.Rs)
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Regionale variaties in ïermijdbare' sterfte

1.11 tot 1.14
1.0'l tot 1.11
0.98 tot 1.01
0.76 tot 0.98

Figuur 5.2b. Regionale variatie in incidence van hypertensieziekte/CVA (l.Rs)
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Regionale vadaties in'vermijdbare' sterfte

1.1'l tot 1.
1.01 tot 1.11
0.98 tot 1.01

I 0.76 tot 0.98

Fg"* 5.2c. Regionale variatie in voor incidentie gecorrigeerde sterfte
hypertensieziekte/ CVA (R.Rs)
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1.23 tot 1.28
1.04 tot 1.23

[Ël 0.97 tot 1.O4

E o.oa tot 0.97

Figuur 5.2d. Regionale variatie in sterfte in het ziekenhuis aan

hypertensieziekte/ CVA S.Rs)
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5.4. Discussie

In dit hoofdstuk is beschreven dat er in Nedetland regionale sterftevadaties bestaan
voor een selectie van 'vermijdbate' sterfgevallen. Significante verschillen werden
aangetoond voor cers-ix- en testiscarcinoom, hlpettensieziekte/CvA, influen-
za/pneumonie, cholecystitis/-lithiasis, perinatale oor.zaken en congenitale
catdiovas culaire afwij kingen.

Een eetste mogelijke oorzaakvan stetftevariaties is de aangifte van doodsoorzaken
(codering vindt centraal plaats). In Nededand is deze bron van vaÀate mogelijk van
minder belang. Een recent onderzoek naarvanaies in aangifte van cardiovasculafue

aandoeningen en coronure harziekten toonde aan dat er weliswaar signifciante
verschillen bestaan tussen type artsen (de huisarts veÍsus anderen), maar niet tussen

Nederlandse tegio's (16).

In de t'weede plaats kunnen sterftevetschillen veroorzaaktworden doot ondediggen-
de incidentieverschillen. De incidentiemeting in deze studie kan daarom gezien
worden als een 'metingvan de gezondheidstoestand voomfgaand aan de interventie'
op populatieniveau (zie ook A in figuur 2.1), althans voor de aandoeningen waat de

interventie op het terein van curatie ligt. Voot alle in ons onderzoek betokken
doodsoorzaken bleek de sterfte positief gecorreleerd te zljn met de incidentie van
de beueffende aandoeningen. Stedtevetschillen kunnen dus op zijn minst voor een

deel verklaard wotden uit incidentievetschillen. Voot cervixcatcinoom bleek de
significantie van de sterftevetschillen zelfs te verdwijnen na correcde voor
incidentie. Voorzover de incidentie te beïnvloeden is door medische interventies,
zoals bijvoorbeeld het geval is bij cervixcarcinoom, influenza en CVA, moeten
incidentievariaties beschouwd wotden als een mogelijke aantnjzingvoor variaties
in de kwaliteit van de (preventieve) zorg. Helaas waÍen er geen gegevens beschik-
baar om onderscheid te maken tussen spontane incidentieverschílen en variades die
veroorzaakt§/erden door tekortkomingen in de preventieve zorg. In het geval van
cervixcarcinoom, bijvootbeeld, kan de hoge incidentie in het westelijke, verstedelijk-
te deel van het land een gevolg ziinvan het vaker vóórkomen van risicogedrag (pro-
miscuïteit) of van een hogere incidentie door intensievere vroege opsporing.
Aanvullende informatie over stadiumverdeling bij diagnose of over de mate van
participatie aan vÍoege opsporing, vooral in risicogroepen, zou nuttig zijn om een
eerste indicatie te krijgen van het effect van vÍoege opsporing op de incidentie (17).
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Regionale vadaties in 'vermifdbate' stetfte

Een mogelijke andere verklaring voor sterftevariaties die na correcde voot
incidentie blijven bestaan is de letaliteit van aandoeningen. In ons onderzoek werd
ziekenhuissterfte gebruikt als een indicator voor letaliteit bij die aandoeningen

v/aarvoor zorgin het ziekenhuis als belangrijke determinant van de uitkomst be-

schouwd kan worden. Voot elk van de bestudeerde aandoeningen wetden statistisch

significante verschillen in ziekenhuissterfte gevonden, maar de bijdrage hiervan aan

de varjaties in totale sterfte varieerde. De sterkste, positieve relatie tussen

ziekenhurssterfte en totale sterfte werden gevonden voor hypertensieziekte/CVA,
hetgeen erop wijst dat hogere sterfterisico's gepaard gaan met een hogere kans op

sterfte in het ziekenhuis. Voordat uit deze bevinding conclusies getrokken kunnen

worden, is aanvullende informatie nodig om vast te stellen of het verhoogde

sterfterisico in het ziekenhuis toegeschreven kan worden aan tekortkomingen in de

zorgin het ziekenhuis, dan wel aan het feit dat er in de betreffende ziekenhuizen

ernstiger zieke patiënten waten opgenomen. In het geval van CVA, biivoorbeeld,

is de toegenomen ovedeving gedurende de laatste leniaar toegeschreven aan zowel

verbeteringen in de zorg ('stroke-units) (18), als aan eefl toeÍrame van minder

ernstige gevallen van CVA (19). Ovengens dient bedacht te worden dat variaties in
de ernst op zichzelf ook een gevolg kunnen ziin van tekortkomingen in de

zorgvedening, bijvoorbeeld een vettraagde aankomst bii het ziekenhuis'

In ons onderzoek zljr.ziekenhuisontslaggegevens gebruikt als een benaderingvoot
de incidentie van aandoeningen. Er zlinvret factoren die de waarde van ontslagge-

gevens als maat voor de incidentie kunnen doen verminderen, namelijk 1) de kwalt-

teit van de gegevensverzameling, 2) variaties in opnamebeleid, 3) dubbelopnamen
en 4) tijdsvedoop tussen de incidentie, intervende en sterfte. Met betrekking tot de

gegevensverzamelíng kan opgemerkt worden dat het dekkingspercentage van de

Landelijke Medische Registratie hoog is (99.2n waatdoor de kans op selectieve

regisftatie verwaadoosbaar is. Het is echter onbekend, of er reg'ionale variaties in
misclassificade van aandoeningen bestaan. Mocht dit zo zlin, dan kan dit geleid

hebben tot eeÍr minder betrouwbare weerspiegeling van de echte incidendevet-
schillen.

In de tweede plaats kunnen kunstrnatige incidentieverschillen ontstaan doot
regionale variaties in opnamebeleid. §[e hebben geprobeerd om voor deze variaties

te cordgeren door in de analyse het totaal aantal opnamen (ongeacht diagnose) te

betrekken als maat voor het opnamebeleid in een regio. De resultaten van deze

analyse verschilden echter niet van de analyse waatit populatie-aantallen wetden
opgenomen. Dit betekent dat eÍ geen noemenswaardige regionale verschilIen zijn
in het peÍcentage van de bevolking dat jaarlijks opgenomen wordt.
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Daarmee is nog niet uitgesloten dat de opnamecriteria voor een specifieke
aandoening wel variëren. Ovet het algemeen zal een minder strikt opnamebeleid in
een bepaalde regio tot een relatieve overschatting van de incidentie leiden (en vice
vetsa). Helaas sraÍen er geen ziektespecifieke gegevens voorhanden ter- ^ rrzierr-van
tegionale verschillen in verwijs- en/of opnamebeleid.

In de derde plaats zljn ziekenhuisontslaggegevens als incidentiemaat het meest
betrouwbaar voor acute aandoeningen waarvoor gewoonlijk één enkele zieken-
huisopname nodigis (bijvoorbeeld appendicitis) (4). §7ii onnvikkelden een methode
om heropnamen uit de analyse §/eg te laten, maat we kunnen slechts een ru§/e
indicatie geven van de validiteit y^n deze methode. Omdat woonplaats één van de
cÀtenais om een heropname te identificeren, wordt de betrouwbaarheid va;n deze
methode ten dele bepaald door regionale vadaties in verhuisfrequentie. Jaarlijks
verhuist 4o/o van de inwonets van Nederland (hoofdzakelijk personen onder de 50
jaar) naar een ander dorp of een andere stad, met een regionale vaÀaíe van 3.5o/o

tot 5.7oh. (20). Het is daarom te verwachten dat een in lichte mate variërende
overschatting van de incidentie heeft plaatsgevonden. Deze zal geleid hebben tot
een onderschatting van de voor incidentie gecorrigeerde sterfte.

In de vierde plaats kunnen sterftevariaties een weerspiegelingztjnvan incidendever-
schillen die al vóór of in het begin van de periode 7984-7994 bestonden, dit als

gevolg van tijdsverloop tussen het optreden van de ziekte en sterfte. Voor aan-
doeningen met een relatief lang tijdsvedoop tussen ziekte en sterfte (in ons
onderzoek voornamelijk de kankers), zal de incidentieschatting het meest
betrouwbaar zijn wanneer de incidentie over de tijd constant is gebleven. Een eerste
inspectie v^rr orrze gegevens echtet, wees uit dat de incidentie van testiskanker
toenam in 8 regio's (aarlijks gemiddeld met +73oA en afnam in 4 regio's (aarlijks
gemiddeld met -3.2oö. De incidentie van ceryixcarcinoom flam toe in 3 regio's (met
gemiddeld 7.0oh per jaar) en nam af in 9 regio's (met gmiddeld -3.7o§. Over het
algemeen zullen afnemende incidentietrends leiden tot een onderschatting van de
echte (historische) incidentie, terwijl het omgekeerde geldt in het geval van
toenemende incidentie. Er kan ook een langere tijd vedopen tussen de interventie
en sterfte. Voor de meeste aandoeningen in ons onderzoek zal dtt tijdsvedoop niet
etg lang zljn (dat wil zeggen niet meer dan 5 jaar). Alleen rheumatische hartziekte
zou een uitzondering kunnen zijn in die gevallen sraar streptokokken-infecties
behandeld worden ter preventie van rheumatische harziekte (27).
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Tenslotte kunnen de doodsoorzaken die uit de ziekenhuisregistratie afkomstig zijn,
verschjllen van de in de doodsoorzakenstadstiek geregistreerde oorzakerr. Patiënten

kunnen namelijk in het ziekenhuis overlijden aan ziekte A terwiil ze opgenomen

\r/aren voor aandoening B. Nu wordt in de Landelijke Medische Registatie in
principe bij ontslag de diagnose vastgesteld en in de meeste gevallen, ook bij
overlijden, zal drt de diagnose zijn die de aanleiding v/as voor oPname (ziekte B).

Een bijkomende aandoening wordt eventueel als nevendiagnose geregistreerd. Het

hoeft dus niet noodzakelijkerwijs de pdmaire doodsoorzaak (ziekte A) te zijn die in
de ziekenhuisregistratie terecht komt. Deze zal wel door de behandelend arts op het

doodsoorzakenformulier worden ingevuld en zo in de doodsoorzakenstatistiek

geregistreerd worden. Deze discrepantie heeft mogelijk geleid tot een onbetrouwba-

re schatting van de correlatie tussen ziekenhuissterfte en totale sterfte.

Onze studie kan geplaatst worden binnen een ondetzoetstraditie naar'vermiidbare'

sterfte die van start is gegaafl met het ondesoek van Chadton et al. (3). In de

meeste van deze onderzoeken werden sociaal-economische factoren of kenmerken

van de gezondheidszorg oPgenomen om een eeÍste verklaring te vinden voot de

sterftevariaties. Bauer et al. (4) waren de eersten die gebruik maakten van

incidentiegegevens. Evenals in ons onderzoek werden ook in deze studie voor een

aantal aandoeningen positieve vetbanden gevonden tussen incidentie en sterfte.

Westeding (11) bestudeerde de relatie tussen sterfte en incidentie voor een aantal

voÍïnen van kanker. In dit onderzoek konden de sterftevariades voor cervixcarci-

noom slechts ten dele verklaard worden doot vadaties in incidentie. Dezelfde

§Testeding deed onderzoek naar de relatie tussen sterfte buiten het ziekenhuis en

de totale sterfte, waarbij hij 5 (groepen) aandoeningen bestudeetde. Voor CVA, de

enige aandoening die overeenlsram met ons onderzoek, vond hij dat het merendeel

van de stetfte (85%") in het ziekenhuis plaatsvond, een hogeÍ Percentage dan wij in
ons ondeÍzoek tegenkwamen (57oQ. Een deel van dit verschil kan veroorzaakt zlin
door de registratiemethode: In het ondezoek van §Testeding was de plaats van

overlijden aangegeven op het doodsoorzakenformulier. Bovendien vond §íesteding

geen aanwijzing dat de plaats van overlijden (in of buiten het ziekenhuis) de

regionale sterftevariaties voor CVA kon veÍklaten, dit in tegenstelling tot ons

onderzoek w aailn 600/o van de sterftevadaties vetklaard wetd door ziekenhuissterfte.

Ons ondezoek is het eerste dat gegevens over'vermijdbate' stetfte en incidentie

combineert voor een breed scala aan aandoeningen. Het is te verwachten dat de

voor incidentie gecorrigeetde sterfte gevoeliger is voor variaties in de kwaliteit van

de zorg dan de 'ruwe' sterfteverschillen. Het is 
^ 

i te bevelen om in toekomstig
onderzoek zoveel mogelijk gebruik te maken van incidentiecijfers.
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Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs afkomstig te zljnvan één registratie, zoals in
het hier gepresenteetde onderzoek het geval was. Het kan soms zelfs te verkiezen
zrlnom andere (ziektespecifieke) registraties te gebruiken, zoals kankeregisftaties,
omdat deze in sommige gevallen meer betrouwbare incidentiecijfers en achter-
grondinformatie bevatten.

Al is het gebruik van incidentiecijfers een stap vooruit in de analyse van 'vermijdba-
re' sterfgevallen, toch blijft nader onderzoek noodzakelijk. Er is reeds een tradirie
in het bestuderen van individuele gevallen van 'vermijdbare' sterfte. Deze
ondezoeken hebben tot doel om fla te ga fl of tekotkomingen in het zorgproces
opgespoord kunnen worden (medical au&t) Q2). Tot op heden echter, zijn slechts
enkele van deze studies expliciet uitgevoerd als vervolg op de constatering van
variades in 'vermiidbare' sterfte Q3,24). Auditstudies kunnen een substantieel
onderdeel zljrrvan een systeem voor het verbeteÍeÍr van de zorgen het terugddngen
van ïermijdbare' sterfte (25). Een nationale audit in Schotland, bijvoorbeeld, op her
gebied van sterfte aan testiskanker toonde aan dat slechts 57oh van de patiënten
optimale behandeling ontving. De meest voorkomende oorzaken van suboptimale
behandeling \waren onjuiste (toediening van) chemotherapie en vertragingen in de
verwijzing voor chkugische behandeling (26). Het mag duidelijk zíjn dat deze
bevindingen een aangtijpingspunt kunnen zljn voor kwaliteitsverbetering. De
activiteiten van beroepsgroepen zullen onmisbaat zljnvoor de gegevensveÍzameling
en beoordeling van de kwaliteit van het zoÍgproces. De beschrijving van sterftevari-
aties, waarvan in dit hoofdstuk verslag gedaan is, kan een rol spelen bij de iden-
tificatie van aandoeningen en/of regio's waarbij nader onderzoek op zijn plaats is.

5.5. Samenvatting

Variaties in 'vermijdbare' sterfte zijn mogelijk een weerspiegeling van variaties in de
kwaliteit van de zorg. Het kan echter evengoed zljn dat sterftevariades een gevolg
zljn van vadaties in incidentie of ernst van de betreffende aandoeningen. wij
onderzochten de associatie tussen regionale vadaties in 'vermijdbare' sterfte en
variaties in de incidentie van aandoeningen. Tevens is voor een selecde van aandoe-
ningen rragega n of de regionale variaties in de -voor incidentie gecordgeerde- sterf-
te verklaard kunnen worden uit het deel van de opgenomen patiënten dat in het
ziekenhuis is ovededen. Met behulp van loglineaire regressie zijn relatieve risico's
betekend voor steÍfte, incidentie, steÍfte na correcde voor incidentie en ziekenhuis-
sterfte (voor de periode 198+1994). Lineaire regressie werd toegepast voor het be-
schrijven van de relatie tussefl stetfte en incidentie enerzijds, en tussen de voor
incidentie gecorrigeerde sterfte en de ziekenhuissterfte anderzij ds.
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Regionale vadaties in 'vermijdbare' stetfte

Significante sterftevariaties tussen ptovincies wetden gevonden voot cervixcarci-

noom, testiscarcinoom, hypertensieziekte en het cetebrovasculair accident (CVA),

influenzaf pneumonie, cholecystitis/lithiasis, perinatale oorzaken en congenitale

cardiovasculaire afwijkingen. Deze sterftevariaties konden over het algemeen slechts

voor een deel verklaard worden uit variades in de incidentie. De enige uitzondering

was cervixcarcinoom, §/aavoor na coffectie voor incidentie niet langer significante

sterfteverschillen aantoonbaaÍ waÍen. De bijdrage van variaties in ziekenhuissterfte

aan de totale, oozaakspecifieke stetfte vadeerde tussen aandoeningen: het hoogste

percentage verklaatde variantie werd gevonden voot sterfte aan CVA (60.17") en

appendicitis (2g.2n.Incidentiecijfers zljn een sraaÍdevolle aanvullling in onderzoek

naar'vermijdbare' sterfte. Het is te verwachten dat de voor incidentie gecorrigeerde

sterfte meeÍ gevoelig is voor variaties in de kwaliteit van de zorg dan de 'fuwe'

sterfteverschillen. Desalniettemin is nader onderzoek op individueel niveau nodig

om eventuele tekortkomingen in het zorgptoces oP het spoor te komen.
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REGIONALE VARIATIES IN
PERINATALE STERFTETRENDS
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Hoofdliin

Ook perinatale sterfte kan beschouwd worden als een 'vermijdbare' dood-
soorzaak. In dit hoofdstuk wordt beschreven dat er in Nededand regionale
verschillen bestaan in verloop van perinatale sterfte over de tiid (1984-1994). De
sterfte blijkt in Noord-Brabant en Limburg significant sneller te dalen dan
gemiddeld. In een eetste verklaïende analyse wordt getracht om inzicht te krijgen
in de achterytonden van deze ftendvetschillen. Daarbij worden zowel zorggerela-
teerde aspecten als sociaal-demogmfische factoren in beschouwing genomen.
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Regionale variaties in perinatale sterftetrends

6.1 Inleiding

Eén van de meest opvallende ontvrikkelingen in de volksgezondheid van de

afgelopen tsvee eeuwen is de afname van sterfte, vooral onder zuigelingen en

kinderen. In Nederland daalde de zuigelingensterfte van 190 per 1000 levendgebo-

renen in 1880 tot 5.6 per 1000 in 1994 (1). Hoewel dit een indrukwekkende daling
is, is de perinatale stetfte (die verantwoordelijk is voor ongeveer 560/o van de

zuigelingensterfte) recentelijk in nagenoeg alle andere Eutopese landen sneller

gedaald dan in Nederland (2). Als gevolg hiewan heeft Nederland zljn relatief
gunstige positie vedoren.

Mogelijke determinanten van perinatale sterfte kunnen opgespoord worden door
bestudering van perinatale stetfteniveaus eÍt -ttends op regionaal niveau. Tot op

heden zljn er in Nededand verschillende onderzoeken uitgevoerd naar regionale

variades in perinatale sterfte, waarbij vadaties zlin aangetoond tussen regio's (3),

steden (4,5), ziekenhuizen (6) en bevolkingsgroepen (7-9).

In dit hoofdstuk wordt een analyse beschreven van regionale variaties in perinatale

sterftetrends. Allereerst is onderzocht of er in Nededand verschillen zijn in
regionale sterfteftends gedurende de periode 7984-1994. Vervolgens is nagegaan in
hoeverre deze regionale verschillen geassocieerd zijn met sociaal-demografische

factoren en kenmerken van de gezondheidszorg.

6.2. Methode

Als oorzaken van perinatale stetfte zljn À dit onderzoek aandoeningen in
beschouwing genomen die hun ooÍspÍong hebben in de perinatale periode
(hoofdstuk XV van de ICD-9). Deze aandoeningen kunnen het gevolg zlin van
ziekte van de moeder (zoals hoge bloeddruk, infectieziekten) of van aandoeningen

die in de perinatale periode zljn ontstaan (bijvoorbeeld geboortetrauma, intra-
uterine hypoxie en tespiratore aandoeningen van vrucht of pasgeborene).

Aandoeningen die hun oorspÍong hebben in de perinatale periode zljn tezamert

verant§/oordelijk voor ongeveer 43oh van de totale sterfte in het eetste levensjaar

(10). Andere doodsoorzaken in het eetste levensiaar, waawan congenitale

aandoeningen de belangdjkste zljn, zijn in dit onderzoek buiten beschouwing

gelaten.
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Regionale variaties in perinatale sterftetrends

Het aantal ovededenen voot de geselecteerde doodsoorz aken naat geslacht, jaat en
provincie (1984-1994) werd verkregen van het Centraal Bureau voor de Statistiek,
evenals het aantal kinderen onder de leeftijd van een jax. Hetis gebruikelijk om de
perinatale sterfte te berekenen als het totaalaantal ovededenen (inclusiefdoodge-
boorte) in de eerste levensweek gedeeld door het aantal levendgeborenen. De
perinatale sterfte in ons onderzoekvetschilt hiervan in een aantal opzichten. In de
eeÍste plaats zljn de doodgeborenen uitgesloten en is slechts een selectie van
doodsoorzaken bestudeerd. In de tweede plaats werd de sterfte berekend door het
aantal kinderen dat in het eerste levensjaar (in plaats van in de eerste levensweek)
overleed te delen door het aantal kinderen onder een jaar (in plaats van het aantd,
levendgeborenen). De belangdjkste reden om deze een-jaars periode te kiezen was,
dat het daardoor mogelijk werd om de bijdrage van twee (goepen) doodsoorzaken
aan de totale perinatale sterfte 

^p^tt 
te bestuderen. Deze twee groepen \r/afen

zwangerschapscomplicaties (ICD-9 code 761) en geboortetrauma (code 7 62, 7 63
en 767). Deze doodsootzaken zijn met name interessant omdat ze een relatief
duidelijke relatie met de kwaliteit van de zorg vertonen (ten aanzien van de selectie
van zwar,geren voor bevalling in het ziekenhuis en de zorg rond de bevalling).

De meeste van de bestudeerde sociaal-demografische en gezondheidszorgfactoren
waÍen eveneens afkomstig van het Cenuaal Bureau voor de Statistiek. Een
uitzondedng was de informatie over ziekenhuizen met gespecialiseerde neonatale
zorg, die verkregen wetd uit een tecentelijk uitgevoerde inventarisatie in Nederland
(11). Loglineaire regressie werd gebruikt voor het schatten van vooÍ geslacht
gecordgeerde perinatale sterftetrends per provincie. De regtessievergelijking had de
volgende structuuÍ:

E(Y.\ =\U" Nr .ea.+ a.kEG * Frjm + pr.RBG.j.ur

waarbij:
E(Yil=

Ni,=
^d.t -

REG =
jaar =
d,B =

aantal verwachte ovededenen op basis van het model, naar geslacht,
jaar en provincie
aantal kindeten onder een jaat naar geslacht, jaar en provincie
landelijke sterfte voor geslachtsklasse i
dummy voor provincie 2 tot 77

kalenderjaar
regressiecoëfficiënt
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Regionale variaties in perinatale sterftetrends

De berekeningen werden uitgevoetd met GLIM, gebruik makend van een

poissonmodel (1,2). De verandering in standaardafwiiking na het weglaten van de

interactieterm Br*REG*jaar werd gebruikt om de statistische significantie ervan te

berekenen; Een significant effect van toevoeging van dezevaÀabele betekent dat

het niet waarschijnlijk is dat regionale variaties in sterftetrends aan toeval toe te

schrijven zijn. De som p,+B, werd gebruikt als maat voot sterfteverandering per

provincie in de verklarende analyses (zie onder). Tenslotte werden de voot geslacht

gestandaardiseeÍde sterfteniveaus in 1984-1986 en7992-7994 verkregen door voor

deze periodes het model te fitten zonder Br*iaar en BTxREG+iaar en daaruit eo pet

provincie te berekenen.Deze term kan geïnterpreteerd worden als het regionale

relatieve risico (RR), dus en voor een provincie in de periode 7984-7986 betekent

dat er in deze rcg1o in de beueffende periode 670 minder risico op sterfte bestond

dan gemiddeld in Nededand het geval was. Sterftetrends en -niveaus werden apart

berekend voor gebooÍtetïauma en z§langeÍschapscomplicaties. In de verklarende

analyses werden deze schattingen gebruikt om de bijdrage van deze doodsoozaken

aan de totale perinatale sterfte te bestuderen.

Lineaire analyse werd toegepast om de B's voor trend in de verklatende variabelen

te berekenen. Deze vetklatende variabelen ziin weergegeven in tabel 6.1' De

waardes voor deze variabelen in 1985 en 7993 werden genomen als de niveaus aan

het begin en het einde van de periode. Voot vier variabelen \r/aren gegevens niet

over de hele periode beschikbaar: het Pefcentage rooms-katholieken (gegevens

alleen beschikbaar voot 7977,7997 en 1995), inkomen (alleen beschikbaar voot
79g4, 7989 en 799 4), opleidingsniveau (beschikb aat vooÍ 1 985 en 7992-799 4) en

pariteit (gegevens hadden betrekking op de periode 1986-7994). Voor pariteit

vrerden daaromde gegevens van 1986 genomen in plaats van die van 1985, voof de

andere variabelen werden de geschatte niveaus in 1985 en 1,993 genomen. De

associatie tussen sterfte en determinanten werd onderzocht in een serie lineaire

regressies. Het sterfteaiaeau stond cenftaal in de eerste serie. In deze analyse werd

de associatie onderzocht tussen sterfteniveau (1984-1986) en het niveau van de

determinant (1985). Dezelfde analyse werd uitgevoerd ten 
^arrzierr.vafl 

het einde van

de periode (dat wil zegget, het sterfteniveau in 7992-7994 veÍsus het niveau van de

determinant in 1993). Stefitetrend.s waren het onderwerp van de trveede serie

analyses. Hierin werd de correlatie bestudeerd tussen de B voor stetftetrend

enerzijds, en het niveau van de detetminant ifl 1985 respectievelijk de B voor tïend

in de determinant anderzljds. Deze laatste analyse werd herhaald waatbij de B voot
trend in de determinant vervangen werd door de B voor trend in de logaritrnisch

getransformeerde determinant. Op die manier werd de associade onderzocht tussen

sterftetrends en zowel absolute als relatieve veranderingen in de determinant.
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Omdat beide analyses sterk vergelijkbare resultaten opleverden zullen alleen de
eerstgenoemde andyses (dat wil zegger,, met betrekking tot absolute verandedngen
in de determinant) gepÍesenteerd worden. In dit hoofdstuk wordt de associatie
tussen variabelen uitgedrukt met Pearson's correlatiecoëfficiënt. Vanwege het kleine
aantal provincies zijn significantieniveaus en betrouwbaarheidsintervallen niet
berekend.

6.3. Resultaten

Gedutende de periode 1984-1994 ovededen er 5972 kinderen onder een jaar als
gevolg van aandoeningen, ontstaan in de perinatale periode. Gemiddeld nam de
pednatale sterfte jaatlijks met 7o/o af, maar statistisch significante verschillen in
sterftetrends werden aangetoffen tussen regio's (p=0.005). De trends van de twee
zuidelijke regio's, Noord-Brabant en Limburg, bleken significant af te wijken van
de nationale trend. De geogtafische verdeling van perinatale sterftetrends is
weergegeven in Figuur 6.1.

De perinatale sterfte bleek in het algemeen sneller af te nemen in regio's waar ook
de beginniveaus hoger §/aÍen (correlatiecoëfficiënt tussen beginniveau en trend: -
0.67). Dit betekent dat de ptovincies met de hoogste perinatale sterfteniveaus in het
begin van de periode de gtootste sterftereducties doormaakten, en andersom. Toch
kwamen de regionale sterfteniveaus niet veel dichter bij elkaar te liggen. In 1984-
1986 varieerden de relatieve risico's G.R's) tussen 0.70 en 7.28,in 1992-7994 tussen
0.72 en 7.26. ln beide periodes wareÍr de regionale variaties in RR's statistisch
significant (tespectievelijk p=6.92 en 0.04).

De resultaten vafl een eerste verklarende analyse zijn weergegeven in tabel 6.1. De
eeÍste twee kolommen bevatten de resultaten van de cross-secdonele analyses ten
aanzietvan de stetfteniveaus, de laatste kolommen betreffen de sterfteftends.

Geen sterk verband werd gevonden tussen sterfte en gezondheidszorgfactoren (dat
wil zeggen, plaats en/of begeleiding van de bevalling en de aanwezigheid van
gespecialiseerde neonatale zor§. Een zwak verband werd in 1985 gevonden tussen
het peÍcentage bevallingen, begeleid door een arts alleen (r=-0.40) en het peÍcentage
bevallingen, begeleid door een vedoskundige alleen (r-0.40). Aan het einde van de
periode waren beide associaties verdwenen.
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Tabel 6.1. Univariate correlaties tussen sterfte en determinanten

.o!? .as ïiHg §§ 8? Éï.Ee .=e :S ËË9-YdE; E; E.s .È.s

EË EE EË E*ao oo Eg gg
Ë; Ë;

Detetminant

Gezondheidszotgfactoren:

7o thuisbevallingen
oh ziekenh,ars b evallingen
7o bevallingen begeleid door
vedoskundige
%o bevallingen begeleid door arts

aanwezigheid ziekenhuis met
NICU

Doodsoorzaken:

geboorteftauma
zwangers chaps -complicaties

Sociaal-demografi sche factorcn:

oh gezinnen met 4 of meet kin-
deren
7o moeders jonger dan20 jaar

7o moeders oudet dan35 iaar
7o rooms-katholieken
gemiddeld inkomen
%o van de bevolking met HBO
of §7O opleiding
7o inwoners met buitenlandse
nationaliteit

-0.05
0.29

0.30 0.29
0.38 0.26

-0.27

-0.02
0.40

-0.40
0.02

0.07
-0.11
-0.08

0.05
0.23

-0.29

-0.31
0.40

-0.11
0.01
0.36

-0.03

0.27

-0.04
-0.32

0.32
0.24

0.00

-0.01

0.35

0.62
0.65
-0.57
-0.02
0.42

-0.02

-0.11
0,00

-0.32

-0.11
-0.77

-0.52

-0.68
-0.68
0.33
0.13

-0.34

-0.16

-0.67

-0.25
-0.s6
0.58

-0.29
-0.19

-0.04

À sterfte=sterfteverandering,A determinant=verandering in determinant
NlCU=neonatale intensive cate unit (8 in 1984, 77 n 1994)
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Figuur 6. 1. Geogtafische variaties in perinatale sterftetrend s, 7984-799 4
(aarlijkse verandering in'ö.

Van de totale perinatale sterfte in onze studie was 76oh (n=927) het gevolg van
geboottetrauma en 7oh (n=400) v^fl zwaflgerschapscomplicaties. Het niveau van
deze doodsoorzaken was zowel in het begin als aan het einde van de periode niet
sterk gerelateetd aan de totale perinatale sterfte. Het lijkt er dus op dat variaties in
perinatale sterfte in het algemeen niet toegeschreven kunnen worden aan het
peÍcenage ovededenen ten gevolge van geboortetrauma of zwangerschapscompli-
caties. Ook de perinaale sterftetrends waren niet geassocieerd met trends of
beginniveaus vooÍ beide onderscheiden doodsoorzaken. Zoals op basis van deze
resultaten verwacht kon worden, bleven zowel de perinatale stetftetrends als de
significantie van de tegionale verschillen nagenoeg onvemnderd wanneer geboorte-
tÍauma en zvrangerschapscomplicaties hieruit weggelaten wetden.
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Het percentage moeders onder de 20 iaa4 boven de 35 jaar en pariteit kunnen ook
aatpennatale sterfte gerelateerd zijn, omdatvan deze groepen bekend is dat ze een

hoger risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten hebben. Pariteit werd
uitgedrukt als het peÍcenage gezinnen met 4 of meer kinderen. Noch aan het begin,

noch aan het einde van de periode werd een sterk verband gevonden tussen het
peÍcentage moeders onder de 20 jaar en sterfte (r---0.25 respectieveliik -0.31).

Onverwachte negadeve correlaties werden in 1984-1986 gevonden tussen moeders

boven de 35 iaar en sterfte enezijds, en tussen pariteit en sterfte anderzijds (t=-0.56
respectievelijk -0.67). Hierbij dient bedacht te worden dat pariteit en het petcentage

moeders boven de 35 jaar in 1985 geassocieetd waÍen (correlatiecoëfficiënt 0.53).

De cotrelade met sterfte §/as voor beide variabelen aan het einde van de periode
verdwenen. Provincies met een hoger percentage moeders onder de 20 en boven
de 35 jaar werden gekenmerkt door een mindet snelle stetftedaling (r=0.62
respectieveliik 0.65). Deze associatie werd niet gevonden vooÍ pariteit (r=0.35).
Opnieuw werden onverwacht negatieve associaties gevonden tussen trends in de

leeftijd van de moeder en stetftetrends enerzijds, en tussen trends in pariteit en

sterftetrends anderzijds (r= -0.68 respectieveliik -0. 52).

De enige sociaal-demografische determinant die een consistent effect [et zien was

het percentage rooms-katholieke inwonets van een regio. De correlatie met sterfte
in 1984-1986 was relatief hoog (r=-0.58), hetgeen betekent dat de tegio's met eefl

hoog percentage rooms-katholieken in die tijd ook een hogere sterfte hadden. Rond
7994 werd dit vetband niet teruggevonden (r=-0.11). De regio's met een hoget
peÍcentage rooms-katholieken rond 1985 bleken ook een sterkere sterftedaling doot
te maken (r=-0.57). De afname in het percentage rooms-katholieken was niet sterk

geassocieerd met de afnarte in sterfte (r=0.33).

Om na te gaan of het effect van het percentage rooms-katlolieken indirect bepaald
wordt door andere variabelen die een effect lieten zien (eeftijd van de moedet en

pariteit), werden de corelatiecoëfficiënten tussen dezevanabelen berekend. Zowel
in 1985 als in 1993 werd een hoge, negatieve cortelatie (r=-0.66) gevonden tussen

pariteit en het peÍcentage rooms-katholieken. De cotrelatiecoëfÍiciënt tussen het
percentage rooms-katholieken en het percentage moeders boven de 35 was laget,
maar eveneens negatief in 1985 (r=-0.56) en 1993 (r=-0.35). De correlatie tussen het
peÍcentage rooms-katholieken en moedets onder de 20 echter was laag, zowel in
1985 als in 7993 (corelatiecorelatiecoëfficiënten respectieveliik -0.28 en -0.00).
Voor geen enkele van de overige sociaal-demogtafische factoten, te weten

gemiddeld inkomen, opleidingsniveau en het peÍcentage inwoners van buitenlandse
afkomst, v/as eeÍr consistent verband met sterfte aantoonbaar.
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6.4. Discussie

De hier beschreven analyse laat zien dat er in Nedetland statistisch significante
tegionale variaties bestaan in perinatale sterfteftends. De gemiddelde landelijke
sterftedaling wordt bepaald doot een sterke daling in twee provincies, terwijl de
meeste provincies een mindet dan gemiddelde daling, of zelfs een stijging, laten
zien. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, aangezien het niveau van de perinatale
stetfte in de meeste andete Europese landen lager ligt en bovendien nog steeds daalt

@.

Verschillen in sterftetrend kunnen het gevolg zljn van 1) verschillen in ovedeving
in utero, 2) verschillende tends in aangifte van perinatale sterfte, 3) verschillende
trends in incidentie en 4) verschillende trends in letaliteit. Wat betreft het eerste,

verschillen in ovedeving, is een hypothese dat de langzanerc sterftedaling in het
midden en noorden van het land een weerspiegetng is van eeo toenemende (of
hogere) kwaliteit van hoogwaardige, gespecialiseerde zorg: Dit kan immers geleid
hebben tot een afname van het aantal doodgeboortes en, daarmee samengaand, een

toenemend aantal levendgeborenen met een hoger sterfterisico. In dat geval lopen
de zuidelijke regio's in feite achter op de andere regio's, ook al zljn ze in staat

gebleken om de sterfteverschillen §/eg te werken. Als deze hypothese klopt, kan er
in de toekomst een toename van perinatale sterfte (zoals gedefinieerd in ons
onderzoek) vetwacht worden in de nvee zuidelijke regio's.

Verschillende trends in aangifte van pednatale sterfte vorÍnen een tweede mogelijke
vetkladng voor de uiteenlopende sterfteffends. Helaas is er in Nededand geen
onderzoek verricht naar reg'ionale variaties in aangifte(trends). In theorie kan
afnemende oozaakspecifieke sterfte het gevolg zljn va:n een afname van aang1fte
in de tijd, bijvoorbeeld door een toenemende geneigdheid om het overlijden van
immature kinderen (<28 weken) die korte tijd leven als doodgeboÍenen te
beschouwen teneinde een formele begrafenis te omzeilen (13). De toename van het
aantal vroeggeboorten, zoals gerappoÍteerd in de periode 7983-7993 (14) kan
bijgedtagen hebben aan een dergelijke toegenomen onderrappoïtage. Een andere
mogelijke oorzaakvan toenemende onderrappoÍtage is dat men zich bij aangifte in
afnemende m^te aan de officiële criteria houdt. Voorzover wij weten, echter, vinden
de genoemde ontqdkkelingen niet alleen (of meer dan elders) in de nvee zuidelijke
regio's plaats.

Verschillen in incidentie en letaliteit van perinatale gezondheidsproblemen kunnen
het gevolg zijnvan regionale verschillen in effectiviteit van interventies (primaire en
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secundaire preventie, behandeling) en/of in samenstelling van de bevolking (sociaal-

demogmfische factoten). Geen relade was aantoonbaar tussen gezondheidszorgfac-
toren (i.e. plaats van de bevalling of de aanwezigheid van gespecialisserde neonatale
zorg) en sterfte(trends). Dit is een belangrijke bevinding daar het verleidelijk is om
variaties in sterftetrends toe te schrijven aan verschillen in de mate §/aarin medische
technologieën ingang vinden. Bovendien is het Nededandse systeem van vedoskun-
drge zorgmet een aanzienJtjk aantal thuisbevallingen, regelmatig het onderwerp van
discussie (2,75,16). Afwezlgheid van een correlatie tussen het regionale percentage

van ziekenhuisbevallingen en perinatale stetfte werd eetder ook door Treffers et al.

geÍapporteerd (a). De afwezigheid van een sterk verband tussen de totale perinatale
sterfte en stetfte aan geboortetÍauma of zwangerschapscomplicaties wijst er ook op
dat er geen gÍote regionale verschillen in (trends in) verwijzing of perinatale zotg
bestaan. Variaties in geboortetÍauma hadden immers het gevolg kunnen zijn van
variaties in de selecti e y^n z§lar,geren voor thuis- of ziekenhuisbevallingen of in de

kwaliteit van de zorg rond de bevalling. Verder is het antenatml verwljzen van
zrrra;rrgeten met verhoogde risico's in het algemeen geassocieetd met minder
neonatale sterfte (77).Daarcm zouden vadaties in sterfte als gevolg van zlnaflgeÍ-

schapscomplicaties, die een indicatie voffneÍl vooï antenatale verwijzing, verooÍ-
zaakt kunnen zijn door variaties in antenatale veruljzing. Wij beschikten niet over
informatie over regionale variades in antenatale verwijzing, rna r wel is bekend dat
het peÍcentage antena.taal verwezen zwangeren in Nededand is toegenomen van
29oh in 1983 tot 47o/o in 1993, terwiil het percentage posffratale verwijzingen afnam
van 47o/o tot25o/o. Tegelijkertiid daalde ook de ziekenhuissterfte met zo'n 50o/o (77).

Het enige consistente verband tussen een sociaal-demogtafische factor en sterfte
werd gevonden voor het percentage rooms-katholieke inwoners in 1985. Deze
variabele bleek geassocieerd te zijn met een hoge sterfte in 1984-1986 en een snel

afnemende sterftetrend. Historisch gezien kan een hoge perinataal sterfterisico
onder rooms-katholieken verklaard worden door hun hoge geboortecijfers die tot
langna de t'qreede wereldoodog bleven bestaan (18). In de jaren '60 echter, nam het

geboortecijfer snel af en na 1980 was het onder tooms-katholieken zelfslager dan
gemiddeld (19). In ons onderzoek was dit zichtbaar in de negatieve correlatie hrssen

het percentage rooms-katholieken in 1985 en zowel pariteit als het percentage
moeders boven de 35. Andere factoren dan pariteit moeten daarom verantwootde-
lijk geweest zlir,voor de relatief hoge sterfte onder katholieken in 1984-1986.
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De positieve associatie tussen het percentage Íooms-katholieke inwoners en
sterftedaling is mogelijk veroorzaakt door het percentage moeders boven de 35:
Provincies met een hoog percentage rooms-katholieken worden in het algemeen

gekenmerkt door een laag percentage moeders boven de 35. Een lager percentage
moeders boven de 35 bleek op zijn beurt geassocieerd te zljn met een snellere
sterftedaling (r=0.65), mogelijk vanwege het feit dat verbeteringen in de medische
zorg voomamelijk de gÍoep zwangeren tussen de 20 en 35, met een relatief laag

risico, bereiken. Een laatste theoretische verklaring kan gezocht worden in een

toenemende tolerantie onder katholieken ten aanzien van prenatale screening en

abortus. Recent onderzoek in Engeland toonde ovedgens aan dat abortus nog
steeds het,minst geaccepteerd is door katholieken, gevolgd doot protestarrten,
moslims en joden (20). Het is ook niet waarschijntijk dat ptenatale screening een

belangrijke rol gespeeld zal hebben bij de door ons ondetzochte doodsoorzaken
(waawan congenitale aandoeningen uitgesloten waren). Wat ook de verklaring mag

zljn, het is duidelijk is dat de twee regio's met de hoogste percentages rooms-
katholieken (gemiddeld rond de 807o tegenover oflgeveer 20o/o in de andere regio's)

erin slaagden om de sterftevetschillen na 1984 grotendeels weg te wetken. De
meeste van de overige associaties tussen leeftijd van de moeder en pariteit enerzijds
en sterfte anderzijds §/aÍefl onverwacht. Deze bevindingen weerspiegelen mogelijk
onbekende aspecten van pariteit of leeftijd van de moeder, of ze z\nvertekend door
andere factoren. De afwezigheid van een effect van inkomen of opleiding lijkt erop
te wijzen dat sociaal-economische verschillen in perinatale sterfte, die eerder in
Nederland gerapporteerd wetden (3,27,22) in de loop det tijd verdwenen zljn.

Regionale verschillen in trends ten aanzienvan oorzaakspecifieke sterfte zijn ook
gerappoÍteerd in andere landen, zoals Engeland Q3), Finland (24),Engeland (25)

en Spanje Q6,27). Ons onderzoek had tot doel om een eetste indicatie te geven van
mogelijke determinanten van sterftetrends. Omdat het aantal verklarende vadabelen
nogal groot was, is het niet uit te sluiten dat de gerappoÍteerde associaties aan toeval
toegeschreven moeten worden. Nader onderzoek is nodig om de mogelijke
oorzakenvan regionale vadaties in stetftetrends te ontrafelen. Indien mogelijk zou
daafuli ondencheid gemaakt moeten worden tussen meer doodsoorzaken. Tevens
is hetvan belang om andere relevante determinanten van (inter)nationale verschillen
in sterftetrends mee te nemen (28), zoals geboortegewicht, werkeloosheid (8), het
aantal en type interventies (dat in Nededand bijvoorbeeld significant blijkt te
verschillen tussen ziekenhuizen, zelfs na corectie voor verschillen in patiëntenpo-
pulatie) Q9), de mate sraarin gescreend wordt op congenitale afivijkingen en aborhrs
wotdt gepleegd en de mate waarin wordt afgezien van de behandeling van ernstig
gehandicapte pasgeborenen.
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6.5. Samenvatting

In dit onderzoek wetd nagegaan of er binnen Nededand tegionale vadaties in
perinatale sterftetrends bestaan tussen 1984 en 7994 en in hoevere deze te

verklaren zijn uit zorggedateerde en sociaal-demografische factoren. Perinatale

sterfte werd gedefinieetd als sterfte in het eerste levensjaar als gevolg van
aandoeningen die hun oorsptong hebben in de perinatale periode (hoofdstuk XV
van de ICD-9). Met behulp van loglineaite analyse werden ftends in stetfte,
gecotrigeerd voor geslacht, berekend (1984-1994), alsmede sterfteniveaus aan het
begin van de periode. Lineaire regressie wetd toegepast om het vetband te

onderzoeken tussen sterfte en de verklarende variabelen. Statistisch significante

verschílen in sterftetrends wetden gevonden tussen tegio's. De (dalende) uends in
de twee zuidelijke regrio's weken significant af van de gemiddelde landelijke trend.

Geen sterk verband werd gevonden tussen stetfte en elk van de zorggerelateetde

factoren (plaats van enf of begeleiding bij de bevalling en de aansrezigheid van

gespecialiseerde neonatale zor$. Dit is een belangrijke bevinding daar het verlei-

delijk is om verschillen in uitkomsten van bevallingen toe te schrijven aan het

Nederlandse systeem van vedoskundige zotg, met zljn grote aantal thuisbevallingen.

De enige sociaal-demografische fa.ctot waarvoor consistente resultaten gevonden

werden was het percentage rooms-katholieke inwoners in een regio: Een hoger

peÍcentage in 1985 was gerelateerd aan een hogere sterfte in 1985 en een stetkete

sterftedaling gedurende 7984-7994. Dit verband kon niet vetklaatd worden door
pariteit of leeftijd van de moeder. Nader onderzoek waarin ook andete ootzaken
van perinatale sterfte en determintntet zljn opgenomen, is nodig om de oorzaken
van trendverschillen te ontrafelen.
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Het oorspronkelijke artikel is voorbereid vanuit TNO Prevende en Gezondheid,
Divisie Volksgezondheid.

Hoofdliin

Variaties in het opueden van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)
kunnen, aargezien het om \rermijdbate' aandoeningen gàat, een signaal opleveren
over mogelijke variaties in de kwaliteit van de preventieve zorg.ln dit hoofdstuk
wotden vadaties in de tijd beschreven in het optreden van een aantal SOA,
waatbij onderscheid gemaakt is naar risicogroep.
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7.1. Inleiding

Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) kunnen als 'vermijdbare'aandoening-
en een signaal opleveren over het mogelijk tekortschieten van preventieve zorg. Een
dergelijk signaal kan opgevangen worden door het monitoren van verschillen in het
optreden van SOA, bijvootbeeld in de tijd en/of tussen risicogtoepen. In
verscbillende Euopese landen, zoals België, Groot-Brittannië, Italië enZweden zï1n

gegevens over verschillende SOA gebruikt voor het beschrijven van ffends in de tijd
(1-4). Gegevens hiervoor ziinveelal afkomstig van het landelijk aangiftesysteem of
laboratodumsurveillance, waarblj informatie over rjsicofactoÍen of achtergrondin-
formatie meestal ontbreekt. In Nedetland waten landelijke gegevens over SOA
lange tijd voornamelijk aÍkomstig uit het aangiftesysteem van de Geneeskundige

Hoofdinspectie (GHI) (5), terwijl epidemiologische informatie, zoals seksuele

voorkeur en wel of niet acief zljn in de prostitutie, vanaf 1981 verkregen werd uit
de registatie van de geslachtsziektenpoliklinieken van de GG en GD in Àmsterdam
(6-11).

Sinds 1983 bestaat er in Nededand een SOA registratie die door de GHI is opgezet

om landelijk meer inzicht te krijgen in het voorkomen van SOA's dan mogelijk was

met de gegeveÍrs uit het aangiftesysteem. De registratie wordt bijgehouden door
sociaal-verpleegkundigen van GGD-en en poliklinieken en is het enige longitudinale
bestand in Nededand dat achtergrondgegevens van SOA-patiënten bevat. De
GGD-en en poliklinieken in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam, den Haag en

Utrecht) zljn tezanen verant§/ooÍdelijk voor 69.4o/o van de gegevens, waarvan het
grootste deel (42.0'§ afkomstig is uit Amsterdam. Samen met huisartsen eÍl
dermatologen voÍïnen de SOA-poliklinieken en GGD-en het belangrijkste deel van
het netwerk voor zorgverlening bii SOA. In Nededand bezoekt 27oh van de SOA-
patiënten de SOA-poli's en GGD-en, terwijl 77oh de huisatts of dermatoloog
raadpleegt (16).

Yan deze landelijke SOA registratie is gebruik gemaakt om variaties in het optreden
van SOA in de tijd en tussen (sub)groepen in de bevolking te bestuderen in de

periode 7984-7990.In dit hoofdstuk worden de uends gepÍesenteerd alsmede de

tesultaten van eeÍr analyse waarbij patiëntengtoepeÍr met verschillende SOA op een

aantal epidemiologische kenmerken ondetli ng zlin vergeleken.

t25



Seksueel overdmagbare aandoeningen

7.2. Methode

De gegevens in de registratie van de niet-curatieve SOA-bestrijding worden als volgt
verzameld: §/anÍleeÍ bij een patiënt een SOA wordt gediagnostiseerd en deze
doorverwezen wotdt naar de sociaal-velpleegkundige van de SOA-polikliniek of de
GGD, vindt registtatie plaats van verschillende gegevens van de patiënt. Elke
nieuwe diagnose, eventueel bij eenzelfde patiënt, geldt als een nieuur geval van
infectie. Van de patiënt wordt een aantal achtergrondgegevens zoals seksuele
vootkeur, wel of niet actief zljn in de prostitutie, land van herkomst en aantal
contacten in de rqgistratie opgenomen. De gegevens in het bestand worden centraal
verzameld en verwetkt door de SOA-Stichting in Utrecht. Een eeÍste verkenning
van de gegevens uit dit bestand met betekking tot SOArs bij allochtone bevolkings-
gïoepen werd eetder gepubliceetd in dit tijdschrift (12). Omdat hieruit naaÍ voren
kwam dat over de betrouwbaarheid van de getegistreerde gegevens niet veel bekend
was, wetd - voordat de verzamelde gegevens in het hier gepÍesenteerde onderzoek
geanalyseetd werden - gernventaiseerd hoe de registratie tot stand komt. Hiermee
kon een indruk van de betrouwbaarheid van de geregistreerde variabelen verkregen
worden. De resultaten van deze inventarisatie werden elders gepubliceerd (13). Op
grond van de inventarisatie werd geconcludeerd dat een aantal variabelen niet
voldoende eenduidig wordt getegistreerd, en deze zljn daarom niet in de analyse be-
trokken.

In het hier gepresenteerde onderzoek'nrerden als variabelen opgeflomen: leeftijd,
geslacht, seksuele voorkeru, aantal contacten en acaef zljn in de prostitutie. Alleen
gonotroe, lues en infecties met Chlamydta tracbomatis worden door alle poliklinieken
geregistreerd; andete SOA's §/orden daasom niet in dit hoofdstuk beschreven. Ten
aanzienvan de verschillende SOA's wotden in dit hoofdstuk trends gedurende de
periode 7984-7990 weeÍgegeven, zowel voor de totale groep in het bestand als voor
een aantal subgtoepen.

Om te onderzoeken of de verschillende SOA's willekeurig over de bevolking
verdeeld zijn of met bepaalde patiëntenkenmerken samenhangen, werden ruim
25.000 patiënten met chlamydiasis, gonorroe en lues op grond van een aantal epide-
miologische kenmerken met elkaar vetgeleken. De univariate analyses werden
uitgevoerd met behulp van SPSSX en de logistische regressie met BMDP (14,15).

126



Seksueel overdraaqbare aandoeninqen

7.3. Resultaten

In het bestand wareÍl 20.379 vrouwen Q9.7'ö en 30.911 manÍren (60.3%) met een

SOA opgenomen. Het totale aantal gevallen van lues, gonorroe of chlamydiasis in
het bestand vertoonde een sterke daling: in 1990 werd het kleinste aaatal SOA's
geregistreerd (tabel 7.1).

Tabel 7.1. Aantal gevallen van gonorroe, lues en Chlamydia trachoruatis-infecties,

per kalenderjaat.

Jaat

1985 1986 1987 1988 1989 19901984

Aantal gevallen 70.347 9727 8792 5397 4077 4675 3802

Diagnose naar geslacht
Voor gonorroe werd een dalende trend gevonden voor zowel mannen als vrouwen
(figuur 7.1). §7el leek het aantal. mannelijke gonorroegevallen zich te stabiliseren in
1989 en 1990 terwijl de daling voor vrou§/en vetder doozette. Het totale aantal

gevallen van lues bij zowel mannen als vrouwen was, na een sujging in 1989, in 1990

weer gedaald. Chlamydiasis bleek als enige van de 3 SOA's vaker bij vrouwen dan

bij mannen te wotden gediagnostiseerd (zie de indexcijfers bij Íiguur 7.1). Pas de

laatste jaren was een toename van het aantal mannelijke patiënten zichtbaar. Uit het
vooronderzoek echter kwam naar voren dat de tegistratie van chlamydiasis met
name bij mannen de laatste jaren sterk bernvloed is doorveranderingen in wedsndjze

van poliklinieken (dit wordt later in het hoofdstuk besproken). Voor mannen

worden daarom vetder geen trends voot chlamydiasis geptesenteetd.

SOArs ondeÍ heteto- en homoseksuele mannen
Het aafltal gevallen van lues bleek, na een stijgrng in 1989, onder zowel homo-
als heteroseksuele manÍren in 1990 weer te dalen (figuur 7 .2). É{et aantal gonor-
roegevallen bleef onder heteroseksuele mannen de laatste jaten constant, ondet
homoseksuelen daarentegen steeg het sterk, namelijk van 774 gevallen in 1989

tot287 in 1990, een toename met 650/o (zie figuur 7.2b).
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* gonorroe bij mannen

--l- gonorroe bij vrouwen

-(F lues bij mannen

{F lues bij vrouwen

--lír chlamydiasis bij mannen

--I- chlamydiasis bij vrouwen

jaar

Figuur 7.1 Gonorroe, lues en Chlamydia trachomatis-infecties naar geslacht,7984-
1990, gerndexeerd naar het aantal in 1984: gonorroe bij mannen (6054

in 1984) en bijvrouwen (3356 in 1984); lues bij mannen (648 in 1984)

en bijvrouwen Q73 in 1984); ctrlamydiasis bij mannen (337 in 198a)

en bij vtouwen (832 in 1984).

* gonorroe bij
heteroseksuele

--*- lues bij heteroseksuele
maDnen
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Figuur 7 .2a Gononq,enlues ondet hetercselsuele marcs\1984-1990, gandexeerd

naar het aantal in 1984: heteroseksuele mannen met gonorÍoe (4608 in
1984) en met lues (228 in 1984)
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* gonorroe bij
homoseksuele mannen

--l- lues bij homoseksuele
mannen

Figuur 7.2b Gonoroe en lues onder homosel<suelemanrrcnr798+7990,gerndexeetd

naaÍ het aantal in 1984: homoseksuele mannen met gonoÍÍoe (952 in
1984) en met lues (334 in 1984).

Het aandeel van penicillinase-vorÍnende gonokokken (PVG) aan het totale aantal

gonorroe-infecties steeg sterk onder heteroseksuelen. Onder homoseksuelen bleef
dit aandeel veel laget en het nam ook niet toe (tabel7.2).

Tabel7.2. Aantal gonorroepatiënten onder homo- en hetetoseksuele patiënten,

prostituées en niet-prostituées, en het peÍcentage dat met penicillinase-

vormende gonokooken (PVG) was geïnfecteerd

Jaat Mannen Vrouwen
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É80
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cÉ40
+)É30
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ÈÈiÈÈÈÈ

jaar

Aantal
homo-
seksuelen
(% PvG)

Aantal
hetero-
seksuelen
(% PvG)

Aantal
prostituées

(% PvG)

Aantal
niet-pros-
tituées
(% PvG)

7984
1985
7986
7987
1988
1989
1,990

es2 (1.7)
63s (o.s)

3s0 (3.1)
151 (4.6)
118 (1.7)
174 (1.1)
287 (4.2)

4ó08 (7.4)
3872 (6.3)
3746 (e.e)
7787 (e.4)
1182 (11.0)
11e4 (23.2)
1184 (2s.6)

7582 (s.s)
looe (3.3)
730 (6.7)
2ee (7.0)
180 (3.3)
24s Q0.8)
230 (24.3)

1774 (4.0)
1377 (s.3)

1118 (3.7)
703 (e.0)
40e (e.o)
343 (13.7)
2s3 Q2.1)
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SOArs ondeÍ wouweliike ptostituées en niet-prostituées
Onder zowel ptostituées als niet-prostituées daalde het aantal gonorroegevallen over
de periode 7984-7990 sterk (figuur 7.3). Voor lues en chlamydiasis was er een
fluctuatie rond een constant aantal. Het absolute aantal Cbkmldia-infecties onder
niet-Prostituées was beduidend hoger dan onder prostituées (zie de indexcijfers bij
figo* 7.3). Het percentage PVG nam in beide groepen vÍouwen de laatste jaren toe
(zie tabel7.2).

Aantal contacten
Het percentage homoseksuele maÍulen dzt aangaf in de vermoedelijke
besmettingsperiode (voor gonorroe circa 1 week, voor lues en chlamydiasis 0.5-
7 jaat) meer dan 10 verschillende contacten te hebben steeg na een daling tot 35
in 1989 in 1990'q/eeÍ tot 44. Ookonder heteroseksuele mannen was dit peïcen-
tage, z1j het in mindere mate, gestegen: van 24 in 7989 tot 29 in 1990 (tabel 7.3).

Tabel7.3. Petcentage van homoseksuele en hetero-/biseksuele mannen met
een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) dataangaf meer dan
10 seksuele contacten gehad te hebbenx

Jaar

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Homoseksuele man-
nen

4252545760 4435

Hetero-/biseksuele
manneÍl

* Contacten in de vermoedelijke besmettingsperiode: vooÍ gonorÍoe circa 1

week, voor lues en chlamydia 0.5-1 jaar

292431414241,38
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-gsnoroe 
bij

--l- lues bij prostituées

--l*- chlamydiasis bii
prostituées

Figuur 7.3a

Jaar

Gonorroe, lues en chlamydiasis onder vrouwehjke prostiruées, 7984-

1990, geïndexeeÍd naaÍ het à rrtalin 1984; prostituées met gollorroe
(1582 in 1984), met lues (81 in 1984) en met ctrlamydiasis (167 in
1e84).

+ gononoe bij niet-
prostituées

--l- Iues bij niet-prosti

--)*- chlamydiasis bij niet-
prostituées

JAat

Fb"* 7.3b Gonorroe, lues en chlamydiasis onder en onder vrouweliike al'er-
pÍostituées,1984-1990, geïndexeerd naar het a fitzJ in 1984; niet-

prostituées met gonorroe (7652 in 1984), met lues (729 in 1984) en

met chlamydiasis (607 in 1984).
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Risicofactoren en kenmerken van SOA-patiënten
Om lues- en chlamydiasis-patiënten op een aanta) kenmerken te vergelijken met
gonorroePatiënten, werden verschillende variabelen uit het bestand in één model
opgenomen (tabel 7.4). Er werden 2532 paiënten met lues vergeleken mer 23.374
patiënten met gonoffoe. In de vergelijking van chlamydiasis met gonorroe wetden
6823 patënten met chlamydiasis opgenomen en 23.077 patiënten met gonoÍroe.
Patiënten met meer dan één SOA werden buiten beschouvring gelaten. In de tabel
zijn relatieve risico's S.R) weegegeven. De bovenste categorie ER - 1.00) bij elke
variabele is telkens referentiecategode. In ds vergelijking van lues- met gonoffoepa-
dënten betekent een RR van 5,87 vooÍ peÍsonen van 40 jaar en ouder, dat deze
leeftijdsgoep eefl 5,87 keer zo grote kans op lues heeft dan op gonorÍoe ten
opzichte van peÍsonen jonger dan 19 jaar. Uit de analyse komt naaÍ voren dat er
kenmerkende verschillen zijn tussen patiënten met verschillende SOA's . Zo l<uram
lues significant vaker dan gonorroe voor onder oudere patiënten en vÍouwen.
Onder prostituées daarentegen kwam gonorÍoe weer vaker voor dan lues.
Luespatiënten waren significant vaker prostituanten en homo- of biseksueel dan
gonoÍÍoepatiënten.

Voor wat betreft chlamydiasis zagen wij een ander beeld: ctrlamydiasis-patiënten
vraÍeÍl gemiddeld jonger dan gonoroepatiënten. §7el kwam de infectie, net als in het
geval van lues, vaker bij vrouwen voot. Tenslote'fi/aren chlamydiasis-patiënten
minder vaakwerkzaam in de prostitutie en minder vaak homo- of biseksueel dan
patiënten met gonoffoe.

7.4. Discussie

De registratie van SOA's wordt sterk bepaald door de manier van werken in
poliklinieken en GD'en. Veranderingen in de geregisueerde aantallen SOA's geven
dan ook niet per definitie reële vetanderingen weer. Deze kunnen ook direct een
gevolg zljnvan verandedngen in de organisatie of werkwijze van de registrerende
polikliniek of GGD. Dat het van belang is om hier inzicht in te hebben blijkt in het
geval van C. trachoruatis-infecties. In het bestand nemen deze infecties de laatste
jaren sterk toe in aantal. Bij nader ondezoek blijkt echter dat sinds enkele jaren een
gtoot gedeelte van de petsonen die zich melden bij polikliniek of GGD onderzocht
wordt op C. trachomatis, al of niet op indicatie. Als gevolg van deze screening is het
aantal gediagnostiseerde infecties toegenomen. Verder werden de gevallen van
chlamydiasis bij mannen door de GG en GD in Amsterdam pas geregistreerd na
1989, hetgeen eveneens leidde tot een stijging van het aantal gevallen. Dit resul-
teerde in een gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke chlamydiasis-patiënten in 1990.
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Tabel7.4. Kenmerken van patiënten met chlamydiasis of lues vergeleken met
patiënten met gonoffoe, in de registratie van de niet-curatieve SOA-
bestrijding

Variabele Lues t.o.v. gonorroe Chlamydiasis t.o.v. gonorroe

RR (es%-Br) RR (es%-Br)

Leeftiid (in ir)

0-19
20-24
25-29
30-34
35-39

>40

1958 1.00

6980 1.60 (1.24-2.07)
7018 2.34 (1.82-3.01)
4753 3.49 (2.71-4.50)
3178 4.28 (3.30-s.s4)
lese s.87 (4.4e-7.67)

2892 1.00

8776 1.27 (1.14-1.40)
8091 1.22 (1.10-1.35)
s080 1.07 (0.es-1.20)
3180 0.83 (0.73-0.es)
187s 0.76 (0.64-0.8e)

Geslacht

Man
Vrouw

16948 1.00

88e8 2.33 Q.08-2.62)

77465 1.00

72429 4.23 (3.e5-4.s2)

Prostitutie

Niet actief
in de prostitutie

Prostituée
Prostituant

27735 1.00

3e43 0.76 (0.66-0.87)

768 2.33 (1.8s-2.92)

24677 1.00

4s93 0.40 (0.37-0.43)
684 0.21 (0.13-0.3s)

Gerichtheid

Heteroseksueel
Homoseksueel

Biseksueel

22842 1.00
2988 5.29 (4.71-5.95)
376 6.81 (s.33-8.70)

27724 1.00
2473 0.37 (0.32-0.44)
297 0.s6 (0.38-0.83)

RR= relatief risico (bij iedere variabele is de eerste categorie tefetentiecategorie);

9 Soh -BI= 9 57o-b etrouwbaarheidsinterval.

733



Seksueel overdraagbare aandoeningen

'§(i'anneer de gegevens van de genoemde polikliniek niet in de analyse opgenomen
wetden, bleek er de laatste 2 iaar geen stijgrng van het aantal Chlarydia-infecties
opgeueden te ztjn. Voor de trends van lues en gonorÍoe is er geen reden om a fi te
nemen dat de regisuatie sterk beïnvloed is door veranderingen in organisatie of
werkwijze.

Met nadruk zij opgemerkt dat de gepresenteerde gegevens van toepassing zijn op
dit bestand en dat de cijfers niet reptesentatief zljnvoor de totale bevolking. De
groep patiënten in de SOA-registratie vorrnt een selectie van degenen die met hun
hulpvtaag bij poliktinieken en GGD'en terechtkomen. Bekend is dat de groep
SOA-patiënten die de huisarts raadpleegt andere kenmerken heeft dan de groep die
hiervoor naar de polikliniek gaat (76). Verder is niet bestudeerd in hoeverre een
toename van bepaalde groepen in het bestand samenhangt met een toename van het
aandeel .van deze groepen in de algemene bevolking.

Desalniettemin verschaffen de gepresenteerde gegevens enig inzicht in de epide-
miologie van SOA's. Het is niet onwaarschijnlijk dat de aanvankelijke daling in het
midden van de jaren '80 te danken is aan veranderd seksueel gedrag in reacde op de
AIDS epidemie ett aan voodichtingscampagnes (20). De gegevens over 1990 echter
zijn nret ditect een reden tot opdmisme over SOA-trends in Nededand. Hoewel het
totale aantal SOA-gevallen, evenals in het aangiftesysteem van de GHI, nog steeds

daalt komt met betrekking tot SOA's in subgtoepen een ander beeld naarvoren. Zo
blijkt het aantal homoseksuele mannen met gonorroe - en ook het peÍcentage
therapie-resistente gonortoe - in het bestand na 1988 weer te stijgen. Hoewel er in
onze studie geen nader onderzoek is gedaan naar de oorzaakvan deze toename, is
het waarschijnlijk dat hietaan een toenaÍne in onveilig seksueel gedrag ten grondslag
Iigt, waarvan bekend is dat de prevalentie van gonorroe er snel op reageeÍt (17). De
toename di. *j vonden in het aantal contacten onder zowel homo- als heteroseksu-
ele mannen, kan geinterpreteerd worden als een weerspiegeling van deze gedragsve-
randering. De doot Van Haastrecht in 1991 gepubliceerde gegevens over veiliger
seksueel gedtag bij heteroseksuelen van 7986-1.988 (11) zijn weliswaar in onze
gegevens terug te vinden in een afnamevan het percentage heteroseksuele mannen
met meer dan 10 contacteo, maaÍ n^ 1988 blijkt dit percentage in de registratie weer
te stijgen. Overigens moet het aanta). contacten als indicator voor onveilig seksueel
gedrag wel met voorzichtigheid geinterpreteerd §/oÍden aangezien het aantal
contacten betrekking heeft op de vermoedelijke besmettingspedode van de patiënt.
Deze periode verschilt per SOA en levert dus voor de verschillende SOA's ook geen
vergelijkbare resultaten op. Met betrekking tot 1989 wareÍr er indirect al aamjzng-
en voor een toename in onveilig gedtag bij homoseksuele en heteroseksuele

t34



Seksueel overdraagbare aandoeningen

maÍlnen, gegevefl de toename in gonorroe en syfilis onder homoseksuele en syfilis

onder heteroseksuele mannen (9, 10).

Hoewel het aantal gevallen van gonorroe onder heteroseksuelen in het bestand de

laatste jaren constant gebleven is, blijken in deze gtoep vethoudingsgewiis veel

PVG-infecties voor te komen, evenals ondeÍ vrouwelijke prostituées en niet-prosti-

tuées. Een procentuele toename van het aantal resistente gonokokkenstaÍtmen op

de poliklinieken van de GG en GD in Àmsterdam werd al eeÍder in dit tijdschrift

gesignaleerd (18). Het totale aantal gevallen van gonoffoe, lues en chlamydiasis

onder prostituées tenslotte blijkt minder veroÍrtrustend te ziin: evenals voot
niet-pÍostituées werd in 1990 een afname gevonden vooÍ de verschillende SOA's.

De gegevens in het bestand lenen zich eryooÍ om veÍschillende kenmerken van

patiënten met verschillende SOA's te vergelijken. De samenstelling van het bestand

kan weliswaar doof verschillende factoren beihvloed zíin, maat het is niet te

verwachten dat deze factoren tegelijkertiid met bepaalde SOA's samenhangen. Met

andere wooÍden: het kan zo zljn dat homoseksuelen vaker na:ar poliklinieken gaan

dar- naar de huisarts, maar dit is dan nog geen verklaring voor het feit dat homosek-

suelen die wel op de polikliniek komen, vaker lues hebben dan gonorroe. Boeke et

al. vonden als risico-indicatoren voor Chlangdia-infecties in de huisartspraktijk ondeÍ

andere een leeftijd < 30 iaar., Surinaamse of Antilliaanse aÍkomst en promiscurteit

(19). Ook Van den Hoek et al. (1989) beschreven risicofactoren voor een infectie

met C. trachomath en vonden voor heteroseksuele maÍlnen als risicofactoren onder

andere een leeftijd < 27 iaar en >2 seksuele partners in het laatste half jaa4 en voor

vfouwen een leeftijd < 26 jaar (8). Onze resultaten, met als tefetentiegtoep de

gonoÍroepatiënten, zijn hiermee in overeenstemming. Als aanvullende informatie

over verschillende SOA's leverde ons onderzoek onder andeÍe op dat patiënten met

clrlamydiasis jonger zijn envaker vrouw dan gonorroepatiënten, maar mindet vaak

dan gonorroepatiënten w erkzaam zíin in de prostitutie.

Conclusie
De tegistratie van SOA's die door sociaal-verpleegkundigen bijgehouden wordt,

levert een informatief overzicht op van het vootkomen van SOA's in Nededand

gedurende nw7 jaar. Behalve een toename in therapie-resistente gonokokkenstam-

men wordt ook een stijgend aantal gevallen vaÍI gonofÍoe gesignaleerd onder

homoseksuele mannen, alsmede een toenalne in tantal contacten onder homo- en

heteroseksuele mannen. Nadet onderzoek is nodig om mogelijke tekortkomingen

in de preventieve zotg op het sPooÍ te komen.
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7.5. Samenvatting

Variaties in het opfteden van seksueel overdraagbare aandoeningen (SoA) kunnen
een aanvdjzing zijn voor mogelijke vadaties in de kwaliteit van de preventieve zorg.
Landelijke gegevens over SOA worden in Nededand onder meeÍ verzarneld in
tegistratie die wordt bijgehouden door sociaal-verpleegkundigen, werkzaam bij
GGD'en en geslachtsziekten-poliklinieken. Van deze registratie is gebruik gemaakt
om variaties in het optreden van SOA's in de tijd te beschdjven, waarbij onder-
scheid gemaakt is naar subgroepen in de bevolking. De analyse wees uit dat het
totale aantal gevallen van gonorroe en lues in de periode 1984-1990 is gedaald. Ook
onder wouwelijke prostituées werd voor de verschillende SOA's een daling
gevonden. Het aantal gonorroe-infecties onder homoseksuele mannen echter is na
1989 weer gestegen. Tevens nam, behalve onder homoseksuele mannen, het

Petcentage therapie-resistente gonoffoe in verschillende subgroepen de laatste jaren

toe. Het is waarschijnlilk dat aan het toenemende aantal gonorroe-infecties onder
homoseksuele mannen toenemend onveilig seksueel gedrag ten grondslag ligt. Een
aanstljzinghiervoor is de bevinding dat het aantal seksuele contacten onder zowel
homo- als heteroseksuele mannen in dezelfde tijdsperiode is toegenomen. Het is
bovendien bekend dat de prevalende van gonorÍoe snel reageert op veranderingen
in seksuele activiteit en bestrijdingsmaatregelen. Nader onderzoek is nodig om vast
te stellen of variaties in de kwaliteit van de zorg ten grondslag liggen aan de
gevonden variaties en zo ja, om welke aspecten van de zotghet gaat.
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COMPLICATIES VAN HET
CEREBROVAS CULAIR AC CIDENT
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Hoofdliin

Het voorkómen van complicaties is, naast het bevorderen van de kwaliteit van
leven, éénvan de doelstellingen in de zorg voor chronisch zieken. Dit toept de
vraag op of complicaties waaryan het opfteden door goede medische zorg te
beïnvloeden is, een aanknopingspunt vormen voor kwaliteitsbewaking in de
gezondheidszorg. Hoofdstuk 8 beantwoord t deze vnagvoor de complicades die
op kunnen treden na een cerebrovasculair accident.
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8.1. Inleiding

De zorgvoor patiënten die een cetebtovasculair accident (CVA) hebben doorge-
maakt bestaat uit een drietal fasen. Na een CVA is er gedurende de eeÍste twee

weken sprake van de acute fase. Die gaat over irr de herstelfase waarin het herstel

voornamelijk spontaan optreedt en die tot ongeveer eenhalf jaat na een CVA duurt.
Vervolgens wordt een stationafue toestand bereikt en begint de chtonische fase. De
grerr,er. tussen deze fasen zijn overigens niet schetp te trekken. De accenten van
de zorgliggen in deze fasen verschillend, maar de elementen omvatten steeds (1):

- Medische diagnostiek en behandeling met als doel het beperken van de cete-

brale schade;

- Het vootkómen van complicaties;

- Het opsporen en bernvloeden van dsicofactoten om hethaling te voorkómen;

- Het opstellen van een revalidatieplan om het functioneel herstel optimaal te

bevorderen;
- Het geven van voorlichting;
- Het begeleiden van de centrale veÍzorger (meestal de partner) die bij de

revalidatie- en herstelfase van de patiënt de belangrijkste rol speelt.

In dit hoofdstuk zullen we ons bepetken tot één van deze doelstellingen: het
voorkómen van complicaties. Doel van het onderzoek was om na te gaan in
hoeverre complicades bij CVA-patiënten als indicatot gebruikt kunnen worden bij
kwaliteitsbewaking. Daartoe beschrijft §8.2 allereerst welke complicaties in
beschouwing genomen worden. In §8.3 wordt besproken in hoeverre het optreden
van deze complicaties te beïnvloeden is door medische zorg. Paragrmf 8.4 ga t in
op de vraag ofcondnue registraties in de zorg zich lenen voot het beschrijven van

variaties in complicaties. Vervolgens komt aan de orde welke informatie no.lig is om
de bijdrage van de zorgte onderscheiden van het effect van andete factoren (§8.5).

Een beschouwing sluit het hoofdstuk af (§8.6).

8.2. Complicaties van CVA

Een eerste vraag is, wat er ondet complicaties bij CVA-patiënten veÍstaan wordt.
Er zljn inmiddels vetschillende publicaties verschenen waarin het optreden van
complicaties bij CVA-patiënten beschteven wotdt (2-6). Meestal wordt hierin met
complicaties gedoeld op aandoeningen die een rol spelen bij het ontstaan van CVA
en het vetdere beloop kunnen compliceren. Voorbeelden hiervan zijn hoge

bloeddruk en diabetes mellitus (3-5).
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In een Íecente publicatie maakten Kalta et al. (1995) onderscheid naar 'neurologi-
sche' en'medische'complicaties (6). Depressie en ptogtessie van de beroete zijn
voorbeelden van'neutologische' complicaties. Als 'medische' complicaties werden
genoemd aspiratie, longinfectie, urinecatheterisatie, urineweginfectie, pijn aan het
bewegingsstelsel, diepe veneuze trombose, longembolie en decubitus. Het
onderscheid tussen neutologisch en medisch maakten de auteurs op basis van een
vetonderstelde'vermijdbaarheid'van complicaies: "Netrological nmplications ma1 be

due to inzaersible brain daruage and hena rua1 not be responsiue to the interdfl or nature of care

reaiued fo struke patients. On the other hand, medical nrtpkcatiots oPpear preaertable and ma1

reflect the qualiry of appropiate care receiaed b1 patients during the rehabililatiae phase..." (6).
Van het vermijdbaarheidscriterium'werd ook gebruik gemaakt door Coletta et al.
(1992) om een lijst samen te stellen van complicaties waarvan ondersteld mag
worden dat ze door adequate zotg te beihvloeden zijn (tabel 8.1). De lijst is een
mooi voorbeeld van een initiatief om te komen tot het vaststellen van mogelijke
uitkomstindicatoren voor kwaliteitsbewaking (7).

Het vervolg van hoofdstuk 8 zal bepetkt blijven tot een selectie van de doot Kalra
et al. (1995) genoemde 'medische'complicaties (aspiratie, diepe veneuze trombose,
urineweg- en longinfecties en decubitus). Daarnaast komen ook valongevallen aan
de orde, aangezien recent ondezoek in Nededand heeft uitgewezen dat dit een veel
voorkomende, ïermijdbare' gebeurtenis is bij CVA-patiënten. Er is niet veel
onderzoek gedaan naar het opueden van 'medische' complicaties, maar uit de
weinige onderzoeken die er zijn blijkt dat het een veel voorkomend probleem is bij
CVA-patiënten. Sterfte binnen een paar dagen na het CVA is over het algemeen het
directe gevolg van hersenbeschading, maar de sterfte gedurende de daaropvolgende
weken is grotendeels te wijten aan mogelijk vermijdbare complicaties zoals long-
ontsteking of veneuze trombo-embolie (8-10). Er is zelfs wel ges,,ggereerd dat de
'waaÍgeÍromen daling in CVA-sterfte te danken is aan verbeteringen in de preventie,
vroegtijdige ondetkenning en behandeling van secundqire complicaties (11). Tabel
8.2 bevat een overzicht van de resultaten van verschillende studies naar het
optreden van enkele 'medische' complicaties.
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Tabel 8.1. Maattegelen ter preventie van mogelijke complicaties als gevolg van
immobiliteit in CVA-patiënten

Complicatie Mogeliike pteventieve maattegelen

Huid
Decubitus Vroegtijdige mobilisatie

Veelvuldig herpositisoneren
van Iichaam
Dagelijks huidonderzoek
Drukvedichtend matras gebruiken
Darm- en blaasbehandeling
Goede voeding

Darm
Obstipatie Vroegtijdige mobilisatie
Fecale impactie Klysma
Fecale incontinentie Vezeldjk dieet

Voldoende vloeis tofinname

Blaas

Urineweginfectie Hydratie
Urineretentie Vroegtijdige mobilisatie
Udne-incontinentie Onderzoek naat secundaire ootzaken

van retende
Blaastraining
Catheterisatie, indien nodig

Hart en aaten

Orthostatische hypotensie Vroegtijdige mobilisatie
Dragen van elastische kousen
Langzaam oprichten uit liggende naar

staande houding (via'zitstand)
Voldoende vloeistofinname

Diepe veneuze trombose en Vroegtijdige mobilisatie
longembolie Dragen van elastische kousen

Subcutaan heparine toedienen
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Complicatie Mogeliike pteventieve maaffegelen

Iurg
Atelectase Vroegtijdige mobilisatie
Verslikpneumonie Behandeling van dysfagie

Juiste positionering

S tofwisse li ng e n e n do crie n

Osteopotose Vroegtijdige mobilisatie en

gewichtsbeheersing
Stenen in urinewegen Vroege mobilisatie

Voldoende vloeistofi nname
Verzuring van de uring (indien nodig)

Spieren en skelet

Deconditioning Vroegtijdige mobilisatie
Contractuen Dagelijkse oefentherapie

Mobiliteitsoefeningen op bed
Gewichtsbeheersing
Vroege mobilisatie

Juiste positionedng bed
Oefentherapie

NeuropEcbiatriscb

Sensorische deprivatie en Vtoegtijdige mobilisatie
depressie Geschikt communicatie systeem

Bevorderen interactie patiënt, staf en
familie
Voorzien in de nodige hulpmiddelen

Bron: Coletta et a1.,7992 (7)

t44



Complicaties van het cerebtovasculair accident

Tabel 8.2. Het opteden van 'medische' complicades in absolute aanallen geschat

in uiteenlopende studies (tussen haakjes het percentage van het totaal
aantal patiënten)

Complicatie Daven-
poÍt
7996

Kall,a Drome- Dobkin McClat-
dck chie

7995 7994 7987 1980

Adler

7977

n=607 n=245 n=100 n=200 n=774 n=100

Decubitus
Urineweginfectie
Longinfectie
Diepe veneuze
trombose

8 (3)

61 Qs) 44 (44)
2e (12) 7 (7)
72 (s) 4 (4)

2(2) 6 (3)

t4(7) 17 (10)
3 (2)

4(2) 3 (2)

110 (18)

e8 (16)
70 (12)
18 (3)

3 (3)

Aangepast overgenomen uit DavenPoÍt et 
^1.,7996 

(72)

8.3. De ïermiidbaarheid' van complicaties

Dat het optreden van complicades door zotgte betnvloeden is, is een noodzakelijke

voorwaarde voor de toepasbaarheid van deze uitkomsten als kwaliteit-van-zotg

indicatoren. In deze pangruaf wordt n gega fi in hoeverre de mogelijkheid tot
beïnvloeding van complicaties daadwerkelijk is aangetoond. Daartoe is een over-

zicht samengesteld van voomarnelijk Nededands onderzoek waarin aspecten van

het zoÍgproces in verband werden gebracht met het optreden van complicaties bij
CVA-patiënten. Er is niet gestreefd naar een.rolledig overzicht van de mate waarin

elk van de genoemde complicaties door medische zotgte beihvloeden is. Het gaat

hier met nadruk om een eerste inzicht in de relatie tussen het zorgproces en de

beteffende complicaties.Yooraf zij opgemerkt dat et relatief weinig onderzoek is

uitgevoerd naar de relatie tussen zorgaspecten en het opueden van complicaties bij
CVA-patiènten. Veel minder zeldzaam zljn de studies naat de relatie tussen het
zoÍgproces en andere uitkomstrnaten, zoals sterfte (12-15), functionele status, (13,

16,77), mobiliteit (16,18) en gezondheid-getelateetde hnraliteit van leven (19-21).
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Aspitatie, diepe veneuze ffombose, udnewegproblemen en longinfecties
In de tecent verschenen 'richtlijnen voor de behandeling van patiënten met een
beroerte'van de Nededandse Vereniging voor Neurologle zrjn een aantal complica-
ties opgenomen (22). Van de 'medische' complicaties worden hierin vermeld slik-
stoomissen, diepe veneuze ftombose en incontinende voor urine. Steeds wordt bij
de richtlijn aangegeven of deze gebaseerd is op wetenschappelijke gegevens uit
gerandomiseetd en geconftoleerd onderzoek @ewrjs klasse I), op case-control
studies of cohortondezoek (bewijs klasse II), dan wel op meningen van experts,
historisch-controle ondezoek of casuïstiek (bewijs klasse III). Deze indeling geeft
een indrukvan de'hatdheid'van het klinisch bewijs. Tenaanz:rcnvan slikstoomissen
wordt beschreven dat deze vÍoeg opgespoord dienen te worden door de patiënt
50cc watet te laten drinken. Bij slikstoornissen dient de patiënt in eerste instantie
per maagsonde te worden gevoed, teneinde aspiratiepneumonie te voorkómen.
Eventueel kan overgegaan \vorden op voeding via een peÍcutaan endoscopisch
aangelegde gastrostomie.Deze richtlijn is gebaseerd op bewijs klasse I. Het bewijs
voor de effectiviteit van preventie van urinewegproblemen is minder 'hard' (klasse
III). In de richtlijn wordt onder meer geadviseerd om slechts bij uitzondering ge-
bruik te maken van een verblijfscatheter. Ter pteventie van diepe veneuze trombose
tenslotte wordt een behandeling met subcutaan heparine, Iaag moleculair gewicht
heparines of heparinoïden aanbevolen. Deze richtlijn is weer gebaseerd op bewijs
klasse I. Dezelfde preventieve maatregel was al eeÍder vermeld in de consen-
sussyllabus 'preventie veneuze trombose' (23),waaÀn een apart hoofdstuk gewrjd
is aan CVA-patiënten als een hoog-risicogroep vooÍ deze aandoening.

Een studie van buitenlandse origine die hier niet onvermeld mag blijven, is het
ondezoek van Kaka et al. (1995) (6). Deze ondezoekers vergeleken een speciale
zorgeenheid voor CVA-patiënten met een algemene afdeling in het ziekenhuis voor
wat beteft het vóórkomen en het type complicaties. Binnen de speciale zorgeenheid
wetd gebruik gemaakt van ptotocollen ten a nzienvan de preventie, diagnostiek en
behandeling van complicaties (waaronder aspiratie, infecties, trombo-embolie en
decubitus). De algemene afdelingwetkte alleen met protocollenvoor trombo-embo-
lie en decubitus (en secundaile preventie van CVA). Het onderzoek wees uit dat op
beide afdelingen evenveel complicaties gerapporteerd werden (namelijk in 600/o van
de gevallen), maar dat het type complicatie verschilde. Aspiratie bijvoorbeeld werd
vaker gesignaleerd op de speciale zorgeenheid, ter§/ijl long- en urinewegrinfecties
vaker werden gevonden op de algemene afdeling. Als verklaring droegen de auteurs
aan dat er mogelijk sprake is van onderappoÍtage of -diagnose van aspiratie op de
algemene afdeling. Dat longinfecties juist vaker voorkwameÍI, zou immers veroor-
zaakt kunnen zijn doot het niet herkennen van aspiratie.
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Het significant hogere aantal catheterisaties en urinewegrinfecties op de algemene
afdeling had volgens de onderzoekers vooml te maken met het beleid rond het
gebruikvan catheters: Op de algemene afdeling zou te snel gecathetedseerd worden,
leidend tot een hoger petcentage urineweginfecties. Ook de bevindingen in dit
onderzoek vormen een aanurijzing dat de krpaliteit van de zotgv^rtinvloed is op de
incidentie van complicades.

Decubitus
Neurologische aandoeningen, waaronder CVA, vorÍnen een diagnosegroep die vaak
in vetband gebmcht wotdt met decubitus. Neuologische aandoeningen hebben met
de andere aandoeningen die vaak met decubitus geassocieerd worden gemeen, dat
de patiënt korte of langere tijd immobiel is. In 1930 schreef Trumble al, dat de
kwaliteit van zoïggemeten zou kunnen wotden aan het al dan niet voorkomen van
decubitus Qa).In 7992 is in Nededand een consensus richdijn verschenen ten

^anzien 
van decubitus (25). Hiedn wordt de uitspraak gedaan dat het "..nijwel ah/d

aoorkomer kan worden, al km dit onder bepaalde onstandigheden ryer arbeidsirtensief $n of
het gebruik aan b/qorfurv.hulpmiddekn wager. Het is in pincipe ilet aawaardbaar..", aldvs
de consensustekst, "..dat decabitus ontslaal b{ patiënten die h een emstig {eke toestand

geraken of een operatie ordergaan". Als zinvolle preventieve maatregelen worden onder
andere genoemd een goede huidverzorging, een schone, gladde en droge ondedaag
in bed, pteventie of bestrijding van voedingsdeficiënties, toepassing van wissellig-
grtg.. inspecde van de huid. Daaóij zijn hulpmiddelen vermeld die in individuele
gevallen zinvol kunnen zijn (schapevacht, speciale bedden en matÍassen etc.), al
vermeldt de tekst tevens dat et behoefte is aan "..een inforruatief er gsteruatiscb oue@cht

betreferde de butaandb b/ de Nederlardse handel rerkijgbarq anti-decubitus aoorVleninger".

Schut et d,. (1994) maakten aan de hand van casusbeschrijvingen duidelijk v/aarom
decubitus in de praktijk op kan treden zonder dat dit direct een signaal is voor
falende zotg: 

^anwezige 
morbiditeit en intercurrente ziekten bepalen mede het

succes van preventie. Er zljn zelfs situaties waarin, na bewuste afireging en
besluitvorming, van decubituspreventie kan worden afgezien Q6).

Valongevallen
Onlangs is in ons land onderzoek uitgevoetd naar het optreden van valongevallen
bij CVA-patiënten en eventuele verbanden met zoïgaspecten (27). Van de 720 opge-
nomen patiënten viel 74oh tenminste één keer. De belangdjkste risicofactoÍen voor
vallen \r/aÍeÍl geestelijke achteruitgang, hartziekten en incontinentie voor urine. Drie
patiënten liepen een heupfractuur op als gevolg van de valpatij. Patiënten met een
beroerte bleken een meeÍ dan twee maal zo grote kans op valincidenten te hebben
met mogelijke schadelijke gevolgen als een 'gemiddelde' ziekenhuispatiènt.
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Et kon geen relatie aangetoond worden tussen het aantal verpleegkundigen op de

afdeling en het aantal val-incidenten. Om te trachten het aantal val-incidenten terug
te ddn-gen werd een richtlijn voot valpreventie ingevoerd in het ziekenhuis. In
gtote lijnen kwam deze richtlijn eÍ op neer dat verpleegkundigen aan de hand van
een score bepaalden ofeen patiënt een verhoogd risico op een val-incident had. §7as

dit het geval, dan werden tijdens de verpleging van deze patiënten extra preventieve
maatregelen genomen. Dit alles leidde tot een significante afnarre van de val-inci-
dentie met 30o . Het was in dit geval dus duidelijk dat het aantal val-ongevallen
gevoelig is voor veranderingen in het zorgpÍoces.

Conclusie
Op grond van het voorgaande mag verondetsteld worden dat het optreden van de

bestudeerde complicaties door goede zorgin gunstige zin te beïnvloeden is, ook al

ontbreekt soms het'harde' bewijs omtÍent de relatie tussen het zotgproces en het
optreden van complicades. Davenport et al. (1,996) beschreven onlangs dat zlj de

monitoring van complicades als een belangdjk aangrijpingspunt vooÍ kwaliteits-
bewaking beschouwen (72): "Quaky-íts.trrance audia linked to the seaeri$t of stroke, cardi-

ouascalar comorbidi$, and hngth of stal shozld allow cornpaison of the spuïrun andfrequengt

of corrplicarions, needfor acute+are hospital readmission, and rnortaliflfrom one insiltuilon to
anolher". Omdat de meeste complicaties nooit geheel te voorkomen zijn, is het
opreden van eeÍr enkel geval nog niet direct de reden voot nadere analyse van het
zorgproces. Nader ondezoek is pas vereist wanneer et aanzienhike verschillen
geconstateeÍd worden tussen bijvoorbeeld instellingen, of in de tijd, dan wel als er
binnen een zorgvoorziening een van te voren vastgestelde drempelwaarde is

overschreden.

8.4. Beschriiving van variaties in complicaties

Dat complicaties van CVA deels te vootkómenzljn,levert aanknopingspunten voor
kwaliteitsbewaking. Immers, in dat geval zijn vaÀades in complicaties (tussen

bijvoorbeeld verpleeghuizen) in beginsel een aanwijzing voor mogelijke variaties in
de geleverde zorg.Daartoe dienen wel gegevens beschikbaar te zljn die zich lenen
voor het beschrijven van variaties in het optreden van complicaties. In deze

paragraaf wordt geïnventariseerd in hoeverre deze gegevens voorhanden zijn,
waarbij we ons bepetken tot continue, routinematige registraties. Het accent Iigt bij
registraties in ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentÍa als instellingen
waar decubitus na een CVA met name geconstateerd wordt. Registtaties van
huisartsen bijvoorbeeld en registaties in de thuiszorg, voorzover aantxrezig, blijven
buiten beschouwing.
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Er zljnin Nededand diverse gegevensbtonnen voorhanden waarmee een schatting
gemaakt kan worden van de prevalentie van CVA en de gevolgen in teffien van
ziekenhuisopnamen en opflamen in verpleeghuis en revalidatiecentrum en sterfte.
In een publicatie van de Nederlandse Hartstichting (1996) worden als registraties
binnen de gezondheidszorg genoemd de Landelijke Medische Registratie (LIvIR)
(SIG), het Verpleeghuis Informatie Systeem (SIG) en het Landelijk Informa-
tiesysteem voor Revalidatie QIVRE) OfZl) (28) In beginsel kunnen complicaties

weliswaar worden vastgel"gd i" deze registtades, maat helaas speelt onderrappoÍta-
ge en misclassificatie een grote rol in zowel de LMR als LfVRE, waaÍvooÍ geldt dat

op het formulier voor de registntie slechts "..twee aoor de reaalidotiebehandeling meest

rehaarte d,iagnoses" worden ingevuli Q». Een belangtijke reden voot onderraportage

is, dat de complicatie vaak niet de primafue diagnose is. Ook van registraties in ver-
pleeghuizen is bekend dat de registratie van complicaties niet structureel en be-

ftouwbaar geschiedt: Als complcades al geregistreetd worden, dan is veelal onbe-

kend is wat het onderliggende ziektebeeld is. Deze informatie is uiteraard van
belang wanneer men complicaties wil monitoren binnen een specifieke patiënten-

groep. Daarnaastis degene die de complicatie ziet (de verpleegkundige) ruet alujd
degene is die de registratie invult. Een veelbelovende ontwikkeling is het gebruik
van meetinstrurnenten voor het structureel aanleveren van gegevens voot de

ontwikkelingvan het zorgplan. Hetwerken met een dergelijk meetinstrument maakt

het mogelijk om een goed gedocumenteerd besand van patiënten op te bouwen. Zo
worden bijvoorbeeld, binnen een ondetzoek dat uitgaat van de VU in Amstetdam,
in een aantal verpleeghuizen gegevens verzameld aan de hand van het'Resident
Assessment Instrument' (RAD. Hiermee wordt een groot aantal gegevens peÍ
individu verzameld, betrekking hebbend op zowel de gezondheidstoestand en

prognostische factoren'buiten de zotg'(zoals persoonsgegevens, gev/oonten en

routines van de patiënt en comorbiditeit). De gezondheidstoestand wordt gemeten
bij opname en bijgesteld pet kwartaal, jaar of bij significante veranderingen in de

gezondheidstoestand. Uiteenlopende gezondheidsaspecten worden in beschouwing

genomen, zoals cognitief functioneren, gezichtsverlnogen, stemming en gedrag,

psychosociaal welbevinden, toestand van de mond, conditie van de huid, etc. (30).

Ook al is de primaire doelstelling een andete, toch is het goed denkbaar dat een

dergelijke database, die door verschillende instellingen gevoed kan worden, bruik-
baar zal zljr,blj het vergelijken van uitkomstindicatoÍen voor kwaliteitsbewaking.
Voorbeelden van mogelijk uitkomstindicatoren zijn het optreden van letsel en

valpartijen, incontinentie, udneweg'infecties, gezichtsvedies, uitdroging, afname in
ADL en weinig of geen activiteit van de verpleeghuisbewoners. Een voorbeeld van
het gebruik van een aantalvan deze uitkomstindicatoren voor het maken van een

vergelijking tussen verpleeghuizen, werd onlangs in de VS beschreven (31).
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Om meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de monitoringsmogelijkheden met
betrekking tot de complicaties van CVA, zou idealiter voor elke complicatie een
onderzoek apaÍt uitgevoerd rnoeten §/orden. Een dergelijke uitgebreide exercitie
was in het kader var, deze eerste verkenning niet mogelijk. Daarom wordt hier
volstaan met de belangrijkste resultaten van onderzoek in ons land naar de
mogelijkheden voor monitoring van decubitus, één van de genoemde mogelijke
complicaties van CVA (32). Hieruit kan in grote lijnen gedestilleerd worden welke
problemen een tol kunnen spelen. Decubitus komt in de registraties van ziekenhui-
zen, rcvalidatiecentra en verpleeghuizen vooÍ en wordt wisselend op statussen

genoteetd. Een aantal aftsen, met name in de verpleeghuizen, probeert het aantal
gevallen van decubitus in de loop van de tijd binnen hun instelling systematisch te
registreren. Van de landelijke registraties, zoals LIVRE (het vroegere REVIS) en

SIVIS lijkt de mogelijkheid om decubitus in te vullen vaak niet te worden benut.
Een reden die hiervoor genoemd wordt is dat decubitus vaak niet de hoofddiagnose
is. In de eerste lijn wotdt decubitus geregistreerd door het Transitie Project, de

voorloper hiervan (het Monitoring Project), de Nijmeegse CMR en in het ondezoek
naar ziekten en verrichtingen in de eerste lijn van het NIVEL. In de algemene

populatie tenslotte wordt decubitus geregisueerd via de statistiek van doodsoorza-
ken. Decubitus zal echter maar zelden als doodsooruaak geregSstreerd worden.
Concluderend metkten de onderzoekers op dat de bestaande registraties zich niet
lenen voor een betrouwbate schatting van de omvang van het decubitusprobleem.
Enerzijds speelt ondeïïapportage een rol, anderzijds is het ook mogelijk dat
bepaalde patiënten met decubitus, gezien het langdurige karakter van de aandoe-

ning, meermalen in verschillende regisffaties worden meegeteld.

8.5. Intelptetatie van variaties in complicaties

Mocht de monitoring van vadaties in complicaties in te toekomst mogelijk worden,
dan is de beschikbaarheid van gegevens over complicaties alleen niet voldoende.
Variaties kunnen immers door andere, rniet aan de zorg-gerelateerdet, factoren van
invloed zijn op het ontstaan van variaties in complicaties. Om de interpretatie van
variaties mogelijk te maken, zov er onder meer informatie beschikbaar moeten zijn
over verschillen in:

- De kwaliteit van de registratie (dubbelregistratie na verwijzing van de padënt,
diagnostische criteria, verschillen in tijdstip van meting, volledigheid (mede
samenhangend met oplettendheid en specialisme));

- De onderliggende aandoening bij de geregistreerde complicaties (gaat het wel
om CVA-patiënten?);
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- Het tijdstip van meting (hoelang na het optreden van het CVA worden de
complicaties gemeten?);

- Gegevens over de (emst van de) gezondheidstoestand van de patiënt en over
prognostische factoren (d.w.z. factoten die het risico op ontstaan van
complicaties vethogen en/ of de kans op herstel vedagen, zoals leeftijd,
geslacht, leefstijl, attitude etc.) (zie ook hoofdstuk 2).

8.6. Conclusies

Eén van de kenmerken van het cerebrovasculair accident is dat er tot op heden geen

effecdeve medische therapie voorhanden is die de oorzaakvan de ziekte wegneemt

of herstel teweegbrengt. Hierdoor ligt het accent van de zorg, zoals dit bij veel

chronisch zieken het geval is, bij secundaire preventie en zorg en begeleidingvan
de patiënt. In hoofdstuk 8 is nagegaan in hoevene de complicaties CVA een funcde
kunnen hebben als uitkomstindicatoren voot kwaliteitsbewaking. Beschreven is dat
de complicaties van CVA als uitkomstindicatoren voor kwaliteitsbewaking kunnen
dienen, aangezien het opueden ervan door goede zorgin gunstige zin te beïnvloe-

den is. Omdat de beteffende complicades nooit geheel te voorkómen zljn, is één

patiënt met een complicatie nog niet direct de aanleiding is voot nader onderzoek
naar het zorgproces. Nadet ondezoek is pas vereist §/anneeÍ et aanzienhjke

verschílen geconstateerd worden (bijvoorbeeld in de tijd of tussen instellingen, regi-

o's of zorgvedeners) dan wel als er @ijvoorbeeld binnen een instelling) een zekere

drempelwaarde wordt overschreden. Hoe hoog deze dtempelwaarde zljn mag, dient
vastgesteld te worden door wetenschappelijk ondetzoek of consensusbijeen-
komsten.

Om de monitoring van variad'es in complicaties mogelijk te maken dienen wel
continue registrades voothanden te zljn. Helaas geldt dat de eventueel in aanmer-
king komende landelijke registratíes (zoals de Landelijke Medische Registratie en het
Landelijk Informatiesysteem voor Revalidatie) geteisterd worden door onderregis-
uatie. Als complicaties al geregisueerd wotden is niet altijd de secundaite diagnose
bekend. Bovendien zou er vooÍ een bettouwbare inteqpretade van uitkomswariaties
per patiënt informatie moeten zijn over factoren die niet met de kwaliteit van de

zorg samenhangen, maar wel van invloed zijn op de uitkomst. Omdat de benodigde
gegevens op gÍote schaal ontbreken, zal de monitoring van vadaties in complicaties
vootalsnog alleen in relatief klein verband kunnen vinden, bijvoorbeeld binnen een

beroepsgroep of instelling. De constatering van variaties in uitkomsten dient altijd
gevolgd te wotden door nader onderzoek naar de oorzaken van de variaties (ook als

eÍ eeÍl optimale cortectie voor verstorende factoren is uitgevoetd).
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Juist in de zorgvoor chronisch zieken kan het lastig zijn om zorgfactoren aan te

wijzen die voor vetbetering vatbaar ziin.In de meeste gevallen zal et immers sprake

zljnvan uiteenlopende interventies. Het zou daarom mooi zijn om voorafgaand aan

een dergelijke studie al een lijst met mogelijke determinanten (eventueel op volgorde
van belangrijkheid) van variaties in uitkomsten op te stellen. Door bij de constate-
ring van variaties gebruik te maken van een dergelijke lijst, kan systematisch
nagegl D wotden of de variaties daadwerkelijk veroorzaakt wotden door
probleemgebieden binnen de zorg en zo ja, wat et aan gedaan kan worden.

Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de complicaties van CVA
kansrijke uitkomstmaten zljn voor kwaliteitsbewaking. Eén van de vootdelen van
complicaties als uitkomstrnaat is, dat het om een eenduidige en relatief eenvoudig
meetbare mzat gaat, dit in tegenstelling tot veel andere mogelijke uitkomsten in de

cfuonische zorg(zoals bijvoorbeeld functionele status en kwaliteit van leven). Het
is daarom de moeite waard om ook voor andete chronische aandoeningen na te
gaan of de monitodng van complicaties een instrument kan zrjn voor kwaliteitsbe-
waking en of beschikbare tegistraties zich hiervoor lenen. Daartoe zou de

systematiek gehanteerd kunnen worden waarop ook dit hoofdstuk gebaseerd was

en §/aarvan de hoofdelementen zijn:

vaststellen welke complicaties relevant zlin en in hoeverre ze te beïnvloeden
zijn door medische zorg;
vaststellen welke gegevens (naast informatie ovet de complicaties) nodig zijn
voor monitoring;
rm;gaafl in hoevette beschikbare tegistraties zich lenen voor monitoring van
complicaties in het kader van kwaliteitsbewaking.

Op deze manier is ook onderzoek gedaan na;ar de bruikbaarheid van complicaties
bij diabetes mellitus als krvaliteit-v^rt-zorg sindicatoren (33). De belangrijkste
conclusie uit dat onderzoek was dat aanveel voorwaarden om te komen tot eeÍr

systeem van uitkomstbewaking bij diabetes mellitus patiënten is voldaan: Een aantal

complicaties van diabetes mellitus, zoals retinopathie en neuropathie, mogen inmid-
dels als 'vermijdbaar'wotden en bovendien zljn er veelbelovende initiatieven om te
komen tot een gesandaardiseetde registatie binnen de diabeteszotg. Een belangrijk
vetschil met de complicaties van CVA is wel, dat het lang kan duren voordat de

complicaties van diabetes mellitus optreden (er kan wel 10 à20 jaar verlopen tussen

tekortkomingen in het zorgpÍoces en de uitkomst). Daardoor. zal de monitoring van
variaties in deze complicaties (bijvoorbeeld in het aantal patiënten met visusstooÍ-
nissen of met een beenamputatie) een vertraagd signaal opleveren ovet mogelijke

7.

2.

J.
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tekotkomingen in de gezondheidszorg.Daarom zouden deze complicaties idealiter
bewaakt moeten woÍden in combinatie met andere paÍameteÍs. Dit kunnen andere,

'intermediaire' uitkomstmaten zljn, zoals bijvoorbeeld het gemiddelde HbA,. -
gehalte van de patiëntenpopulatie (34), het aantal ernstige hypoglykemieën of de
aanwezigheid van microalbuminurie. Daatnaast kan ook vooÍ pÍocesparameters
gekozen \il/orden die bijvootbeeld betrekking kunnen hebben op de frequentie van
controle van de glykemische instelling of de mate 'n/aarin onderzoek naar compli-
caties plaatsvindt. Het jaarlijks onderzoek naar complicaties (in het bijzonder de

verwijzing naar oogarts of het verrichten van fundoscopisch onderzoek) wordt
beschouwd als een belangrijk en eenyoudig toetsbaar onderdeel van het zoÍgproces,
waaÍv^rr de resultaten tevens op korte termijn kunnen woÍden teruggekoppeld.

Het is ook om een andere reden verstandig om de kwaliteit van de zorg niet alleen

aan de hand van complicaties te beoordelen. Een hoger atntal complicaties kan
immers veroor.zaakt'n/orden doot een -dankzlj adequate zorg- gemiddeld langere

overleving van de betreffende patiëntengroep. Anderzijds kan een zeeÍ laag aantal
complicaties saÍnengaan met een te hoog aantal ernstige hypoglycemieën, hetgeen

'il/eef een ongev/enste uitkomst van de zotg is (35,36). Voor een evenwichtig beeld
van de kwaliteit van de zorg is het dus van belang om een samenhangend geheel van
parameteÍs te bewaken.

Op pragmatische gtonden is gekozen voor de complicades zoals ze in deze
rapportage beschreven zljn. Zo zijn de complicaties buiten beschouwing gebleven
waarrra;rr op voothand al duidelijk was dat ze hoogstwaarschijnlijk niet te beïnvloe-
den zijn door medische zorg. Uiteraard moet niet uitgesloten §/orden dat andere

complicaties van het CVA, zoals afasie of hemiplegie, in de toekomst ook bruikbare
uitkomstmaten voor kwaliteitsbewaking kunnen worden. Dit kan echter pas het
geval zljn rn/anneer meer kennis verzameld is omtrent de mogelijkheden om het
optreden ervan door medische zorgte bernvloeden. Verder is weliswaar bekend dat
de complicaties die in deze rapportage centraal stonden relatief vaak gevonden
worden bij CVA-patiënten, maar in principe geldt voor alle vormen van langdurige
zorgdat deze complicaties zoveel mogelijk vermeden zouden moeten worden. De
bestudeetde complicaties zï1n dan ook wellicht eetder aan te duiden als 'zorgspeci-
6eke' dan als 'ziektespecifieke'indicatoren. Zo zott bijvootbeeld het optreden van
decubitus tussen verpleeghuizen vergeleken kunnen worden, zonder dat op indivi-
dueel niveau bekend is bij welk soort patiënten de betteffende complicaties zijn
aangetroffen. In dit hoofdstuk is deze 'zorgspecifieke'vorm van kwaliteitsbewaking
buiten beschouwing gebleven, maar het verdient. aanbeveling om ook deze
mogelijkheid verdet te onderzoeken.
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Tenslotte dient bedacht te worden dat in de gehanteerde systematiek een aantal
praktische aspecten buiten beschouwing blijven, die mede bepalend zijn voor de

toepasbaarheid van kwaliteitsindicatoren. De kosten bijvoorbeeld kunnen een

beperkende factor zijn als het gaat om de invoering van een monitoringssysteem.

Belanghebbende partijen, waaronder de Inspectie voor de Gezondheidzotg,zotden
om deze reden kunnen besluiten de ont'udkkeling van nieuwe (of de uitbteiding van

bestaande) registmtiesysteem te ondersteunen. Tevens zal duidelijk zqn dat het
opzetten van een monitoringssysteem staat of valt met de bereidheid van de

beroepsgtoepen zelf om hieraan een bijdrage te leveren en met duidelijkheid
omtÍent de vraag urie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de gegevensverzameling,

-analyse en terugkoppeling.

8.7. Samenvatting

Om na te gaaÍa of de complicaties van het CVA gebruikt kunnen worden als

uitkomstindicatoÍ voor kwaliteitsbewaking, is vastgesteld welke complicaties

optreden, in hoeverte deze doot goede zotg te beïnvloeden ztjn et of. ze tn
beschikbare registraties in de gezondheidszorg wotden vastgelegd. Bij complicades

van CVA kan gedacht kan worden aan aspiratie, long- en urineweginfecties en

decubitus. Deze complicaties zijn in gunstige zin door zorgte beïnvloeden, al geldt
wel dat het 'harde' bewijs hiervoor schaars is. Ten aanzien van de registratie van
complicaties van CVA is vastgesteld dat ze weliswaar in zotgregistraties (in ver-
pleeghuizen, revalidatiecentra, ziekenhuizen, etc.) worden vastgelegd, maar dat de

beueffende regristraties helaas sterk onderhevig zijn aan ondenapportage. Het
beschrijven van vanaies in het optreden van complicaties (tussen bijvoorbeeld
instellingen of zorgvedeners) die een aanwljzing zljn voor mogelijke variaties in de

kwaliteit van de zorg, is daatdoor (althans op gÍote schaal) niet goed mogelijk. §7at

dat betreft is meer te verwachten vaÍl een experiment dat momenteel in ons land in
een aantal verpleeghuizen gaande is, waarbij met behulp van het Resident
Assessment Instrument (X,A! per velpleeghuispatiënt een van te voren vastgesteld
aantal gegevens wordt vastgelegd. Het tesultetende gegevensbestand zal in de

toekomst mogelijk bruikbaar zljnvoor het vergelijken van uitkomstindicatoren voor
kwaliteitsbewaking. Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de

complicaties van CVA beschouwd mogen worden als kansrifke uitkomstrnaten vooÍ
kwaliteitsbewaking, maar dat uitbreiding van bestaande registraties rrqdig is om de

monitoring van complicaties op grote schaal te laten plaatsvinden.
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Hoofdliin

Stetfte is, althans als enige uitkomstrnaat, minder informatief in de zorg voor
chronisch zieken, omdat levensvetlenging hier niet het primaire doel is. Een
relatief nieu'txre uitkomstrnaat is 'gezondheid-gerelateerde hwaliteit van leven', een
maat vooÍ het functioneren van patiënten op fysiek, psychisch en sociaal gebied.
In hoofdstuk 9 wordt nagegaan in hoeverre deze uitkomstrnaat geschikt is voor
kwaliteitsbewaking.
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9.1. Inleiding

De laatste decennia is er in toenemende mate belangstelling voor het ontwikkelen
van indicatoren die een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de kwaliteit van
de geleverde zotg. De behoefte aan detgelijke indicatoren kan op uiteenlopende

niveaus bestaan, zowel bij patiënten als zorgvedeners, gezondheidszorginstellingen

en beleidsmakets op regionaal of lande§k niveau. In sommige §/esteuropese landen

bestaan er nationale instandes ter ondersteuning van kwaliteitsbewaking in de zorg
of voor het toezicht hierop. In Nededand bijvoorbeeld is het éénvan de taken van

de Inspectie voor de Gezondheidszorg om toe te zien op de kwaliteit van de

geleverde zorg.

Er zljtverschillende invalshoeken om de kwaliteit van de zotg te meten. Donabedi-

an (1) onderscheidde met het oog op kwaliteitsbewaking dde elementen van de

gezondheidszotgi de structuuÍ, het proces en de uitkomst. De structuur heeft

betrekking op de voorwaarden voor zoÍgvedening. Hiettoe behoren bijvoorbeeld
de beschikbare middelen en de omstandigheden waatondet de zorg vedeend wordt.
Procesindicatoren meten de inhoud van de zorg. IIet gaat hierbij zowel om ge-

neeskunde en zorgveilening (velplegrng) als de activiteiten van de ondetsteunende

diensten (2,3). Uitkomstrnaten tenslotte hebben betrekking op het resultaat van de

gelevetde zorg(4).

Gedurende het grootste deel van de twintigste eeuw was kwaliteitsmeting en -
verbetedng gericht op de structuur en het pÍoces van de zorg. De daadwerkeliik
geleverde zorg werd bijvoorbeeld vergeleken met standaarden voor de sftuctuur en

het pÍoces van de zorg.Deze standaarden kq/amen over het algemeen tot stand op
basis van consensus onder deskundigen. Als de stÍuctuur en het Ptoces van de zorg
aan de voorschriften voldoen, zo redeneerde meÍ\ dan zort dit ook tot de ge§/enste

uitkomst leiden. Vanaf de jaten '80 echter kwam de nadruk in de zorg steeds meer

te liggen bij 'harde', wetenschappelifk ondetbouwde zorgverlening (5). Eén van de

gevolgen hieryan was dat er een hernieuwde belangstelling ontstond voor het ge-

bruik van uitkomstrnaten bij de beoordeling van de kwaliteit van de zorg. Uitkom-
sten werden namelijk als minder arbitraire kwaliteitsmaten gezien dan de veelal op

consensus gebaseerde structuur-en proces-stand aatden. Bovendien staan uitkomsten
centraal in de meeste van de algemeen toegepaste definities van kwaliteitv^n zorg,
zoals "de mate waarin de gelevetde zorg de kans op gewenste uitkomsteÍr voor
individuen en populaties verhoogt en tevens oveteenkomt met de huidige,

professionele kennis" (6,7).

767



Kwaliteit van leven

9.2. Gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leveÍr:
een kwali teit-v an-zorg indicator?

Vanouds wareÍr de belangrijkste uitkomstrnaten ovedeving (of haar tegenhanget:
stetfte) en ziektespecifieke, klinische parametets zoals de uitkomsten van
bloedondezoek. Hoewel deze maten van groot belang waren -en zijn-, werden ze

steeds meer als incompleet gezien. Ze vertegenwoordigen immers slechts een deel
van de vele aspecten vaÍr gezondheid. De lsraliteit van de ovedeving werd in
toenemende mate belangrijk, mede als gevolg van de toenemende levensverwach-
ting in ont'vikkelde delen van de weteld. Om die reden werkten onderzoekers aan
de ont'wikkeling van meetinstrumenten voor'gezondheid-gerelateerde kwaliteit van
leven', een maat voot het functioneren van patiënten op firsiek, psychologisch en
sociaal gebied. Deze inspanningen hebben geleid tot een veelheid aarl
meetinstrumenten voor gezondheid-gerelateetde kwaliteit van leven (kort'weg:
gezondheidstoestand), in de vorm van vragenlijsten. Meting van de gezondheidstoe-
stand is tot nu toe voomamelijk toegepast voor:

1. het beschrijven van de gezondheidstoestand @ijvoorbeeld om het natuurlijk
beloop van eeÍl aandoening ofde ziektelast op populadeniveau vast te leggen)

de evaluatie van de effectiviteit van medische intewenties @ijvoorbeeld in
klinische trials en bij medische'technology assessment), en

de behandelingskeuze en de beoordeling van het effect bij individuele
patiënten.

De toenemende belangstelling voor het meten van de kwaliteit van de zorg roept
de vraag op of de gezondheidstoestand ook toegepast kan worden als een
uitkomstrnaat voor kwaliteitsbewaking. Bij een dergelijke toepassing moet gedacht
wotden aan het vetgelijken van de gezondheidstoestand van (groepen) patiënten in
de gezondheidszorg, tussen bijvoorbeeld zorgvedeners of instellingen en op
populatieniveau (8). Het uiteindelijke doel is om vast te stellen of variaties bestaan
en zo ja, of deze veroorzaakt worden door variaties in de kwditeit van de geleverde
zorg (9).

Gezondheidstoestandmeting mag dan steeds meer geaccepteerd zijn bij het
beoordelen van de effectiviteit van de zorg, over het gebruik ervan bij kwaliteitsbe-
waking in de zotg is men over het algemeen nog sceptisch. Dit is niet verwonderlij(
gegeven het feit dat maten voor de gezondheidstoestand aan verschillende
voorwaarden moeten voldoen willen ze bruikbaat zijn als kwaliteit-yan-zotg
indicatoren.

2.

J.
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Dit hoofdstuk bevat een ovezicht en uitwerking vafl deze voorwaarden. Tevens
wordt een eerste indicatie gegeven van de mate waarin aan deze voor:q/aaÍden op dit
moment voldaan is. Hiermee voorziet dit hoofdstuk in een raamwerk voor
toekomstig onderzoek en gegevensverzameling, die beide nodig zijn om de

bruikbaarheid van gezondheidstoestandmeting bij kwaliteitsbewaking te veÍgïoten.

9.3 Drie noodzakeliike voorwaarden

Et zíjn minstens drie voorwaarden wàa;tzafl voldaan moet zijn vootdat de

gezondheidstoestand een rol kan spelen bij het monitoren van de kwaliteit van de

zorg (tabel9.1). Deze voorwaatden zijn hier gespecificeerd voor gezondheidstoe-

standmeting, ma r. ze gelden in algemene zin voor het ontwikkelen van bruikbate
uitkomstindicatoren (10). In het vervolg van deze par.agruaf wotdt elke voorwaatde
toegelicht en wordt een eeÍste indruk gegeven van de mate waarin op dit moment
aan elk van deze voorwaaÍden is voldaan.

Tabel 9.1. Voorwaarden voor het gebruik gezondheidstoestand als indicatot voot
de kwaliteit van de zorg

1. Inzicht in de mate waadn het zotgproces van invloed is op de ge-

zondheidstoestand
2. Beschikbaarheid van gegevens voor het beschrijven vanvaÀaties in de

gezondheidstoestand
3. Beschikbaarheid van gegevens voor de interpretatie van variades in de

gezondheidstoestand

Inzicht in de mate waarin het zorgproces vaÍl invloed is op de ge-
zondheidstoestand
Een eetste voorwaarde is dat het zorgpÍoces een verandedng in de gezondheidstoe-
stand tot stand moet kunnen brengen. Pas als duidelijk is dat (en hoe) de uitkomst
aan het pÍoces gerelateerd is, is de vraag gerechffaardigd of variades in de

gezondheidstoestand mogelijk veroorzaakt worden door vadaties in de kwaliteit van
de zorg. Dit betekent in de eerste plaats dat er instrumenten dienen te zljn die ver-
schillen in de gezondheidstoestand kunnen meten en vervolgens, dat deze

instrumenten toegepast moeten worden in onderzoek naar het effect van
zorgvariaties op de gezondheidstoestand. Het volgende voorbeeld illustreert dit.
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Stel, twee aÍtsen hebben beiden de zorg voor een vergelijkbare groep astrna-
patiënten, maar. ze vedenen deze zorgop een verschílende manier. '§Tanneer verder
alle omstandigheden gelijk zijn, is het mogelijk om op basis van de gezondheids-
toestand te besluiten welke zorg te vetkiezen is. Dit kan echter alleen, vranneer

het toegepaste meetinstru:ment in staat is om verschillen in de gezondheids-
toestand van beide patiëntengtoepen te detecteren;
de gezondheidstoestand van de patiënten van de ene arts beter blijkt te zijn
dan die van de andere;

reeds bekend is dat vadaties in de zotg voor astma-patiënten over het
algemeen weerspiegeld worden in variaties in de gezondheidstoestand.

Voor toepassing bij kwaliteitsbewaking moeten meetinstrumenten voor de

gezondheidstoestand enerzijds ondetscheid kunnen maken tussen neer patiëntengroe-

per dte op een79ffu raontenlverschillende zorgottt.ita;r,gen. Deze eigenschap wotdt ook
wel aangeduid met discriminerend, oftewel onderscheidend, vermogen. In de

tweede plaats kunnen kwaliteitsverschillen gemeten worden dte in de t/d optreden
binnen eenrylfdr patiëntengoep. Hiertoe moet de gevoeligheid, oftewel sensitiviteit, van
het meetinstrument gÍoot genoeg zijn om veranderingen in de gezondheidstoestand
te detecteren die het gevolg zijnvanveranderingen in de kwaliteit van de zorg in de

tiid.

De afgelopen jaten is uit onderzoek relatief veel informatie beschikbaar gekomen
over testeigenschappen als sensitiviteit en discriminerend vermogen. Voorbeelden
van metingen van deze eigenschappen zijn te vinden in McHorney et al. (11) en

Essink-Bot et al. (72). Van een aantal instrumenten mag inmiddels verondersteld
wotden dat ze ín staLat;qn om vadades in de gezondheidstoestand te detecteren en

deze instrumenten kunnen daarom ook gebruikt worden voor de bestudering van
de relatie tussen het zorgproces en de gezondheidstoestand. Recentelijk heeft Moses

(13) een overzicht gegeven van vetschillende methoden om deze relatie in kaatt te
brengen. In dit hoofdstuk beperken §/e ons tot de gerandomiseerde klinische rial
BCT) als de 'gouden standaatd' in onderzoek naar het effect van interventies. Het
belang van het gebruik van meednstruÍnenten voor de gezondheidstoestand in
RCT's is door verschillende onderzoekers benadrukt. In toenemende mate worden
deze meetinstrumenten ook in RCTs meegenomen (14-16). RCT's kennen over het
algemeen een lange periode van dataverzameling maar toch zljn ervan deze studies
al verschillende gepubliceed (17-23). Deze studies wijzen uit in hoeverre bepaalde
interventies bij specifieke patiëntengroepen een effect hebben op de gezondheids-
toestand. Zo toonden Bombardier et al. aan dat het gunstige effect van auranofin
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(oraal toegediend goud) op gewrichtsontsteking vergezeld ga tv^n verbeteringen
in de gezondheidstoestand (17). Onlangs nog werden in de New England Journal
of Medicine de tesultaten van een RCT gepubliceerd waarin ts,'ee sooÍten
pacemakers werden vetgeleken. De primafue uitkomstrnaat'nras de gezondheidstoe-
stand, gemeten met de SF-36. Patiënten met een pacemaker scoorden op diverse
subschalen significant betet dan zorider, ma r et \r/as geen verschil aantoonbaar
tussen de twee sootten pacemakers. Wel weÍden significante verschillen in
gezondheidstoestand gevonden tussen beide pacemakers binnen een subgroep van
patiënten met disfunctioneren van de sinusknoop (24). Het is te verwachten dat et
in de toekomst, mede dar.Jrzii de in uitvoedng zljnde RCT's, steeds meer informatie
beschikbaar zal komen over de mate §/aarin de gezondheidstoestand te beihvloeden
is door medische zorg.

Gegevens voor de beschriiving van variaties
§Tanneer verondersteld mag worden dat de gezondheidstoestand doot zotg te
beïnvloeden is, wordt het met het oog op kwaliteitsbewaking interessant om
variaties in de gezondheidstoestand op te spoÍen. Immers, in dat geval zijn deze
variad.es mogelijk veroorzaakt door variaties in de kwa[teit van de geleverde zorg.
Voor het beschdjven van variaties in de gezondheidstoestand zljn gegevens .rodig.
In deze paragaaf beperken we ofls tot een bespreking van gegevensverzameling in
het kader van toudnematige monitodng. Dergelijke gegevensverzamelingen zijn op
dit moment in Nedetland nagenoeg niet voorhanden aangezien meetinstrumeÍrten
voor de gezondheidstoestand tot nu toe vrijwel uitsluitend in de contekst van
onderzoek zijn gebruikt. In het vervolg van deze parugraaf wordt daarom vooral
stilgestaan bij de waag waat^arrgegevensverzamelingen in beginsel zouden moeten
voldoen.

Bij het monitoren van de kwaLteit van de zorg kunnen allereerst drie niveaus van
monitoring ondetscheiden worden die bepalend zijnvoor zowel het soort tegistratie
als de keuze van het meetinstrument (tabel 9.2). Deze verschillende meetniveaus
\r/aren al eerder geïntroduceerd door Sutherland et al. (25) en Till et d,. Q6), die deze
niveaus achteteenvolgens aanduidden met micro-, meso-, en macroniveau.
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Tabel9.2. Mogelijke eenheden van vergelijking van gezondheid-getelateerde
kwaliteit van leven, en daarmee corresponderend type gegevensbron

Eenheid van vergeliiking Voorbeeld van qpe gegevens-
bron

Individuele patiënt

Instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis,
etc.), groepen zorgvetleners (specialis-

ten, huisartsen, etc,)

Bevolking(sgroep) (naar rc97o, etnici-
teit, sociaal-economische status etc.)

(Geautomatiseerde) medische dos-
siets

Landelijke of tegionale regisffatie,
waarin onderscheid naar instellingen
of gtoepen zorgverleners mogelijk
is.

Landelijke of regionale registratie

Het eerst niveau bereft het contact tussen de individuele patiënt en de hulpvedener.
Op dit niveau betekent een lage scoÍe op een meednstrument voor de

gezondheidstoestand van een individuele patiënt (vergeleken met de gemiddelde
scoÍe op de gezondheidstoestand van een vergelijkbare patiëntengtoep) dat mogelijk
suboptimale zorg geleverd is. Hier is het medisch dossier de meest aangewezen bton
van informatie over de gezondheidstoestand (aangevuld met relevante klinische
parameters). Et is echter nog discussie over de vraag hoe het functioneren van
individuen het beste gemeten kan worden en in hoevete hierbij gebruik gemaakt
dient te worden van formele meetinstrumenten. De meeste van de nu beschikbare
meetinstnrmenten zijn oorspronkelijk ontrrikkeld voor gebmik op groepsniveau en

voldoen daarmee niet aan de standaarden die voot individuele meting en monitoring
vereist zljn (27). §7el wordt er veel in geïnvesteerd aan het geschikt maken van
meetinstrumenten voor individueel gebruik efl 

^art 
het combineÍen van formele

metingen met kwalitatief onderzoek Q7-29).

Op het tweede niveau kunnen uitkomsten vergeleken worden tussen gÍoepen
patiënten die doot verschillende zorgvedeners of instellingen behandeld zijn. Op
dit niveau zijn landelijke of regionale registraties onmisbaar die onder andere door
beroepsgtoepen en instellingen worden bijgehouden. Idealitet zouden hierin op een

gestandaardiseerde manier uitkomstgegevens (zowel klinische variabelen als gege-
vens over de gezondheidstoestand) vastgelegd moeten worden. Wanneet zulke
tegisttaties nog opgezet moeten worden, zouden ze uitgetest kunnen worden door
ze eerst te beperken tot een klein aantal afgebakende patiëntengtoepen.
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De literatuur bevat voorbeelden van initiatieveÍr om te komen tot het routinematig

verzamelen van gegevens over de gezondheidstoestand binnen instellingen in de

gezondheidszorg. Twee recent gepubliceerde voorbeelden zijn registraties, bijge-

houden door respectievelijk rheumatologen en chirurgen (30,31). Zttlke initiatieven

zijn intetessant vanuit het oogpunt van kwaliteitsbewaking.

Op het derde niveau tenslotte woÍden vetschillen in gezondheidstoestand in de

bevolking gemeteÍI, (bijvoorbeeld tussen provincies) wuaÍ ze een aanvriizing vofinen

voor mogelijke variaties in de krvaliteit van de zorg. Stel dat biivootbeeld geconsta-

teerd zou worden dat de gezondheidstoestand van kinderefl met asEna sterke

regionale variaties vertoont. Zeker als bekend zou zlin dat et ook variaties tussen

regio's bestaan in voorschdjfgedmg van artsen, dan kan dit de aanleiding ziin om de

oorzaken van deze variaties op te sPofen teneinde deze, waat mogeliik, §/eg te

nemen. Op macro-niveau kunnen landelijke registraties een bruikbate bron ziinvan
informatie over de gezondheidstoestand. Hoewel de meeste westeuÍoPese landen

verschillende landelijke ziekteregistraties hebben, zijn hierin veelal geen gegevens

over de gezondheidstoestand oPgenomen. Het toevoegen van zulke gegevens zou

een belangrijke stap vootslaafts zijn in het monitofen van variades in de

gezondheidstoestand in de bevolking.

De volgendevru^g, die betrekking heeft op elk van de drie genoemde niveaus, is

welke meetinstrumenten gebruikt zouden moeten wotden. De beschikbare

meetinstrumenten vooÍ gezondheidstoestand kunnen ondervetdeeld worden in

generieke, ziektespecifieke en domeinspecifieke vragenlijsten (14). Generieke in-

strumenten meten de gevolgen van ziekte en/ of behandeling in termen die voor

ieder mens, dus ongeacht de aan- of afwezigheid van een specifieke diagnose, van

toepassing zljn. Tiektespecifieke instrumenteÍr meten de gevolgen van een bepaalde

ziekte op de gezondheidstoestand. Domeinspecifieke instrumenten meten één

domein, waarbii drie grote domeinen te ondetscheiden zijn: $rsiek functioneÍen

(bijvoorbeeld met behulp van de ADL vragenliist), psychisch functioneren

(bijvoorbeeld aan de hand van een deptessie-vragenlifst) en sociaal functioneren.

Zektespecifieke vragenlijsten zijn in theorie de eerste keus wanneer het doel van de

meting is het vergelijken van de gezondheidstoesand binnen een diagnostische

Soep. Dit zil over het algemeen het geval z1fubij het beoordelen van de kwaliteit

van de zorgop het eerste en t§/eede genoemde niveau. Meestal zalmen immers

geïnteresseed zíjn in de gezondheidstoestand met die aandoening, vaarop een

interventie zich richt. Generieke instnrmenten zljnin principe geschikt §/anneet de

kwaliteit van de zorg beoordeeld dient te worden onafhankelijk van de aanwezigheid

van een specifieke ziekte.
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Het mag duideliik zljn dat de keuze voor eeÍr bepaald meetinstrument mede afhan-
ke§k is van het discriminatief vermogen efiran en de senstiviteit voor verandedngen
over tijd. Zo zal een genedek instrument met een groot discriminatief vermogen te
verkiezen zijn boven een minder discriminatief ziektespecifiek instrument, zelfs als
de variaties in de gezondheidstoestand gemeten worden binnen een specifieke
patiëntengroep. Een relatief nieuwe benadering is het toepassen van een (semi-

)generiek instrument (bijvoorbeeld de EORTC QLQ-C3} (32) of FACT (33)),
aangevuld met ziektespecifieke of interventiespecifieke maten (33). De combinatie
van generieke, ziekte- en interventiespecifieke maten is met het oog op kwaliteitsbe-
waking wellicht veelbelovend omdat deze de mogelijkheid biedt om de
gezondheidstoestand te vergelijken tussen en binnen patiëntengroepen, terwijl
tegelijkertijd informatie verktegen wordt oveÍ de gevolgen van een specifieke inter-
ventie. Toekomstig onderzoek zal uit moeten wijzen welke (combinatie van)
meednstrumenten bij welke patiëntengÍoep het meest geschikt is voor toepassing
in het kader van kwaliteitsbewaking.

Gegevens voor de verklaring van variaties
Of variaties in de gezondheidstoestand veroorzaakt worden door variaties in de
kwaliteit van de zotg,kan alleen beoordeeld worden wanneer aanvullende gegevens
beschikbaar zljn. De gezondheidstoestand wordt immers beïnvloed door uiteen-
lopende factoren, '\vaafrïan de geleverde zoïg er 'slechts' één is. De uitdaging is dus
om (al dan niet door koppeling van gegevensbronnen) gegevens te veÍzamelen op
basis waarvaÍr er een uitspraak gedaan kan worden over de oorzaak van de geconsta-
teerde vad.aties. Er zljn nvee belangrijke (groepen) facroren die van invloed ziin op
de gezondheidstoestand Íra een iflteryentie, namelijk (zie ook hoofdstuk 2):

7. de (ernst van) de gezondheidstoestand voorafgaand aan de interventie,
2. prognostische factoren 'buiten de invloedssfeer van de zorg' (bijvoorbeeld

comorbiditeit, leeftijd, geslacht, sociaal-economische status).

De vraag is nu in hoeverre dergelijke gegevens routinematig verzameld en vastge-
legd kunnen worden in de gegevensbronnen op de eerder genoemde niveaus. op
het niveau van de individuele patiënt is het de verantwoordelijkheid van de
individuele zorgvedener om het medisch dossier goed bij te houden dat de moge-
lijkheid biedt tot relatief uitgebreide gegevensveÍzameling. Op dit niveau zouden
gegegevens ovet de hiervoor genoem-de factoren idealiter aangevuld moeten
worden met andeÍe patiënt-gerelateerde gegevens die van invloed zijn op de
gezondheidstoestand, zoals de houding en zienswijze (Eng: attitud.e) van de patiënt,
(behandel-)voorkeuren @ng: prefererces) en zelftrerftouwen (35). In de huidige
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praktijk van de zorg echter is het medisch dossiet in de meeste gevallen ongestand-

aardiseerd en onvolledig.Deze bepetking is ook één van de gtootste obstakels bij

de pogingen die tot nu toe zíjn gedaan om te cotrigeren voot 'case-mix', oftewel

variaties in patiëntenkenmetken (36). Op het tweede genoemde niveau dient

geveÍrsveÍzaÍneling in elk geval geticht te ziin op het verzamelen van informade over

de hierboven genoemde twee (groepen) factoten. Ook op dit niveau geldt dat er

idealiter een complete, gestandaardiseerde registratie biigehouden zou moeten

woÍden door individuele zorgvedenerc. Op populatieniveau tenslotte zouden

idealiter ook gegevens op individueel niveau verzameld moeten urorden. In de

praktijk echter zullen gegevens ten aanzien van factoren 'buiten de zorg' op dit
niveau beperkt blijven tot sociodemogtafische informatie en eventuele andete

gezondheidsindicatoten die in de regisuatie vastgelegd §/oÍden.

'§Tanneer de gezondheidstoestand van eeÍl patiënt(engroep), na cortecde voot de

begintoestand en voor prognostische factoren verschilt van overigens vergelijkbare

patiënten, dan dringt devruag zich op wat hieryan de ootzaak is. Op dit punt

aangekomen is nader ondezoek nodig waarbij de resterende benodigde informatie

meestal ter plaatse handmatig verzameld zal moetefl §/orden. Gegevens kunnen

hierbij afkomstig zijn uit bijvoorbeeld de status of uit gesptekken met de betreffen-

de behandelaars. Aldus kan getracht §/orden om enerzijds inzicht te verkrijgen in
relevante proceskenmerken van de zotg. Anderzijds kar zo informatie vetzameld

u/ofden oveÍ andefe factoten die van invloed kunnen zlin op de gezondheidstoe-

stand, maaÍ die niet routinematig beschikbaar waren.

9.4. Een onderzoeksagenda

In dit hoofdstuk is beschreven dat gezondheidstoestandmeting op dit moment nog

niet zo ver ontwikkeld is dat de gezondheidstoestand routinematig toegepast kan

v/orden als indicator voor de kwaiiteit van de zorg.De eerste belemmeting hiervoor

is het gebtek aanirvíchtin de mate waarin het zorgproces van invloed is op de uit-
komst. Om deze relatie in kaart te kunnen brengen moeten meetinstrumenten be-

schikbaar zijn die verschillen tussen groePen of in de tijd aan kunnen tonen. Er is
inmiddels een a ntal insffumenten beschikbaar die in staat zljr, om variades in de

gezondheidstoestand te detecteren. Het blijft echter wenselijk om ook vooÍ die

meetinstrumenten.q/aafvan niet bekend is in hoevere ze over deze eigenschappen

beschikken, systematisch onderzoek naar testeigenschappen uit te voeren. Dat

onderzoek moet zich, behalve op 'klassieke' psychometrische eigenschappen als

inteme consistende, test-hertest betrouwbaarheid en construct validiteit, richten op

discrimerend vermogen tussen gÍoepen en op sensidviteit voor veranderingen in de
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tijd binnen één gtoep. Deze informatie kan deels ook beschikbaar komen door
secundaire analyse van gegevens, verktegen uit evaluatie-onderzoek van medische
interventies (23). Een tweede uitdaging voor toekomstig ondezoek is het
ontwikkelen van methoden om gegevens over de gezondheidstoestand, alsmede
aanvullende informade, routinematig te verzamelen.

In dit hoofdstuk zijn drie niveaus van informatievoorziening onderscheiden. Hierbij
dient bedacht te wotden dat monitodng in de gezondheidszorg in dit verband te
verkiezen is boven monitoring in de populatie. op populatieniveau speelt immers
het probleem dat de benodigde aanvullende informatie ter interpretatie van vadades
veelal ontbreekt. Het gaat hiet om gedetailleerde gegevens op individueel niveau
(gezondheidstoestand vóór de intervende, risicofactoren, comorbiditeit etc.) die op
populatieniveau moeizaam te verzamelen zijn. Om deze reden zal het 'signaal' ten
aanzien van mogelijke variaties in de zorg op dit niveau vergezeld gaan van een
grote hoeveelheid ruis.

§(i'anneer in de toekomst overgegaa,n zou worden tot monitoring van de gezond-
heidstoestand, dan dient bedacht te wotden dat eventuele variaties altijd gunterpre-
teerd moeten wotden in het licht van ziektespecifieke sterfte. Dat een patiënten-
goep in instellingX slechter scooft op de gezondheidstoesand dan een vergelijkba-
re patiëntengroep in instelling Y kan simpelweg wijzen op een betere ovedeving,
mogelijk teweeggebracht door kwalitatief goedezorg. Door sterfte bij de monitoring
van variaties in de gezondheidstoestand buiten beschouwing te laten wordt impliciet
aangenomen dat het doel van de zorg zich beperkt tot het maximaliseren van de
gezondheidstoestand. Hiermee kan een onvolledig en selectief beeld ontstaan van
het functioneÍen van de zorg. Er is reeds ondezoek uitgevoerd naar methoden voor
het combineten van gegevens ovet stetfte en gezondheidstoestand op verschillende
aggregatieniveaus (37,38). Dieht et al. (38) beschreven recentelijk verschillende
strategieèn om aan elk individueel geval van sterfte een gewicht toe te kennen,
rekening houdend met de gezondheidstoestand voor het ovedijden. Verder
onderzoek is nodig om de methoden voor het combineren van gegevens oveÍ
sterfte en gezondheidstoestand te standaardiseÍen en te valideren. Op het niveau
van instellingen zal de koppeling tussen sterfte en gezondheidstoestand eventueel
nog mogelijk zljn, op populatieniveau echter zll dtt minder eenvoudig zijn. Een
vergelijking tussen variaties in de gezondheidstoestand en variaties in sterfte is
immers pas dan informatief wanneeÍ regionale gegevens over de gezondheidstoe-
stand, evenals sterftecijfeÍs, Íepresentaief zijnvoor de totale bevolking in die regio.
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De praktische aspecten van continue monitoring van de gezondheidstoestand zijn
in dit hoofdstuk buiten beschouwing gebleven, m^aÍ eÍ zijn uiteenlopende factoren
denkbaar die een beperking kunnen voÍïnen voot het invoeren van eeÍl
monitoringssysteem. §7ie gaat de informatie over de gezondheidstoestand
verzamelen? Met welke regelmaat gebeurt dit? §7ie betaalt de gegevensverzameling?

§7ie bewaakt de kwaliteit van de gegevensverzameling? En niet in het minst li7ie

onderzoekt de mogelijke oorzaken van variaties in de gezondheidstoestand en wie
houdt zich, zo nodig, bezig met het invoeten van een strategie voor vetbetedng van
het zorgpÍoces (39)?

Het overzicht van voorwaatden zoals geschetst in dit hoofdstuk kan beschouwd
worden als een raamwerkvoor toekomsdg onderzoek en gegevensverzameling. Veel
van de besproken onderwerpen zullen verder ontwikkeld worde en het is niet
ondenkbaar dat variaties in de gezondheidstoestand in de toekomst een functie
zullen hebben bij het signaleren van mogelijke tekortkomingen in de gezondheids-
zorg. De gezondheidstoestand dient daarom niet alleen beschouwd te worden als

een veelbelovend instrument voor degenen die zich bezighouden met onderzoek
naar de effectiviteit van medisch handelen, maat ook voor hen die betrokken zijn
bij het meten en verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

9.5. Samenvatting

In toenemende mate wordt er gezocht naar uitkomsdndicatoren voor het monitoren
van de kwaliteit van de zorg. Het feit dat er inmiddels verschillende instrumenten
beschikbaar zijnvoor het meten van de 'gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven'
(verder gezondheidstoestand genoemd), Íoept de vraag op of het meten van de

gezondheidstoestand mogelijk ook een rol kan spelen bij het monitoren van de

hvaliteit van de zorg.In dit hoofdstuk worden voorwaarden uitgewerkt wa t^ n op
zijn minst voldaan moet zijn voordat deze toepassing van gezondheidstoestandme-
ting aanbevolen kan worden. Allereerst moet aangetoond zijn dat het zorgproces
van invloed is op de gezondheidstoestand. Daafioe zijn instrumsnlsn nqdig die in
staat zljn om verschillen te meten in gezondheidstoestand tussen groepen patiënten
en verschillen in de tijd. Deze eigenschappen van meetinstrumenten worden ook
wel aangeduid met de termen discriminerend vermogen respectievelijk sensitiviteit.
In de tweede plaats dienen er registraties te zijn (zoals geautomatiseerde medische
dossiers of landelijke tegistraties) met gegevens die de beschrijving van variaties in
de gezondheidstoestand mogelijk maken.
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In de derde plaats moeten er methoden gevonden worden om aanvullende gegevens

te verzamelen, waarondet informatie over de gezondheidstoestand voorafgaand aan

de intewentie en factoren 'buiten de zorg', teneinde de interpretatie van eventuele
geconstateerde vadaties in de gezondheidstoesbnd mogelijk te maken. Omdat met
name aan de twee laatste voorwaatden tot op heden nog niet voldaan is, is de

gezondheidstoestand vootalsnog niet bruikbaar is als een indicator voor de kwaliteit
van de zotg.
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Hoofdliin

Hoofdstuk 10 bevat alleteerst de resultaten van de in dit proefschrift beschreven
deelstudies, gevolgd door de daarop gebaseerde conclusies. In de resultaten en
conclusies komen de eerste twee doelstellingen terug, te'Íil/eten 1) de systematiek
voor de ont'xrikkeling van uitlomstindicatoren en 2) de mogelijkheden om
beschikbate registtaties te gebruiken als bron voor uitkomstindicatoren. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met doelstelling 3), namelijk het doen van aanbeve-
lingen voot het opbouwen van een op uitkomstregisffaties gebaseerd bewakings-
systeem in de gezondheidszorg.
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Resultaten, conclusies en aanbevelingen

10.1. Inleiding

Het doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek is drieledig (zie

hoofdstuk 1), namelijk:

7. Opzetten van een systematiek voor de ontwikkeling van uitkomstindicatoren;
2. Verkenning en illustratie van de mogelijkheden om beschikbare regisuaties

te gebruiken als bron voor uitkomstindicatoren;
3. Aanbevelingen opstellen voor het opbouwen van een op uitkomstegisuaties

gebaseerd bewakingssysteem in de gezondheidszotg.

De uitgevoerde deelstudies dragen elk bij aan een antwoord op de onderzoeksvra-
gen. Voor de indeling van dit beschouwende hoofdstuk is aangesloten bij de

doelstellingen. Daarbij is met betrekking tot doelstelling (2) een ondervetdeling
gemaakt naar de twee niveaus waarop de mogelijkheden voor gebruik van
registraties zijn onderzocht, namelijk op populatieniveau en in de gezondheidszorg.
De indeling van het vervolg van dit hoofdstuk wordt daarmee als vo§t:

70.2 De systematiek voor de ont'nrikkeling van uitkomstindicatoren
10.3 Mogelijkheden voor gebruik van beschikbare regisftaties als bron voor

uitkomstindicatoren op populatieniveau
70.4 Mogelijkheden voor gebruik van beschikbare regisffaties als bron voot

uitkomstindicatoren in de gezondheidszorg
10.5 Conclusies ten aanzien van de mogelijkheden vooÍ gebruik van regisffaties

op populatieniveau
10.6 Conclusies ten amzien van de mogelijkheden voor gebruik van regisffaties

in de gezondheidszorg
70.7 Aanbevelingen voor het opbouwen van een op uitkomstregistraties gebaseerd

bewakingssysteem in de gezondheidszorg
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10.2. De systematiek vooÍ de onturikkeling van uitkomst-
indicatoren

In hoofdstuk2van dit ptoefschrift is de systematiek beschreven voor de ont'nrikke-
ling van uitkomstindicatoÍen. In deze systematiek zljn zes stappen onderscheiden,
namelijk:

I. Vaststelling van het niveau van kwaliteitsbewaking
II. Vaststellingrelevante gezondheidsindicator
III. Vaststelling andete releyante informatie
IV. Opsporen/opzettengegevensbronnen
V. Beschrijving en analyse van (vadaties in) het

optreden van de gezondheidsindicator
VI. Onderzoek naar de validiteit van de indicator

De eerste stap in de systemadek is het vaststellen van het ge§/enste bewakingsni-
veau. Bewaking kan plaatsvinden op populatieniveau (bijvoorbeeld door het
vergelijken van uitkomsten tussen bevolkingsgtoepen met verschillende sociaal-

economische status), maar ook in de gezondheidszorg (door bijvoorbeeld het
vergelijken van uitkomsten tussen instellingen). Een belangrijk kenmerk van
bewaking op populatieniveau is dat ook individuen in beschouwing genomeÍl
kunnen wotden die niet met de zorg in aanraking zijn geweest. Variaties in
uitkomsten kunnen daardoor. op dit niveau bijvoorbeeld een aanwljzing zijn voor
mogelijke variaties in de toegankelijkheid van de zorg.

De volgende turee stappen in de systematiek hebben betrekking op de vaststelling
van benodigde gegevens. Deze stappen zijn gebaseerd op een (eveneens in
hoofdstuk 2 beschreven) model van de relatie tussen het zorgptoces en gezondheid.
Dit model laat zien dat de gezondheidstoestand na een interventie, behalve door de

interventie zelf, ook doot factoten 'buiten de zorg' bepaald wordt zoals de

gezondheidstoestand vootafgaartd aan de interventie en prognostische factoren
(eeftijd en geslacht van de patiënt, leefomstandigheden, etc.). Dit betekent dat voor
de ontwikkeling van uitkomstindicatoren in principe gegevens nedig zijn over
zowel de uitkomst als over elk van deze factoten 'buiten de zorg'.

Het niveau van bewaking en het type uitkomstrnaat is mede bepalend voor het type
benodigde gegevensbron(nen). In principe zlin er twee mogelijkheden om de

benodigde informatie te verkrijgen uit gegevensbronnen, namelijk 1) uit één

gegevensbron die alle benodigde relevante gegevens bevat of2) door koppelingvan
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verschillende gegevensbÍonnen. Het opsporen enf of opzetten van bruikbare
gegevensbron(nen) is de volgende stap in het ontwikkelingsproces van indicatoren

GV)

De beschikbaarheid van informatie maakt het mogelijk om extreme uitkomsten op
te merken of om vadaties in het optreden van de gezondheidsindicator te
beschrijven die een aanstijzing zijn voor mogelijk suboptimale zorg (V). Bij het
ontwikkelen van indicatoren is het noodzakelijk om stap Sf meermalen uit te
voeÍeÍr, invetschillende situaties, en de constateringvan (variaties in) het optreden
van de indicator steeds te laten volgen door een analyse van het zorgproces. Op die
maniet kan inzicht verkregen worden in de validiteit van de indicator, oftewel in de
mate waarin de indicator daadwerkelijk in staat is om suboptimale zorgop het spoor
te komen (I/I).

10.3 Mogelijkheden voor gebruik van beschikbare registraties
als bron voor uitkomstindicatoren op populatieniveau

Verkennin g vafl de bruikbaarheid van gegevensbronnen
In hoofdstuk 4 is beschreven dat diverse landelijke gegevensbronnen in Nederland
inforrnatie bevatten over uitkomstindicatoren die op populatieniveau toepasbaar
zijn.Eénvan de kenmerken van bewaking op populatieniveau is dat er indicatoren
nodig zijn die bij eenmalige meting reeds een arrmtnjzing opleveren voor mogelijk
suboptimale zorg. Immers, op dit niveau is er in de regel niet de mogelijkheid voor
longitudinale gegevensverzameling (eventueel via koppeling van regisftaties) op
individueel niveau. Uitkomstindicatoren die daarom op dit niveau met narne
relevant zï1n, zï1n \zermijdbare' gezondheidsproblemen (stap II uit de systematiek),
zoals bijvoorbeeld sterfte aan rheumatische hartziekte. Voor deze 'vermijdbare'
gezondheidsproblemen geldt dat ze bij goede zorg niet of slechts in beperkte mate
voor zullen komen, ongeacht de gezondheidstoestand voorafgaand aan de
interventie. In hoofdstuk 4 zljn drie categorieën van trermijdbare' gezondheidspro-
blemen aan de orde gekomen, namelijk \rermijdbare'sterfte, ziekte en beperkingen.
Voor de vaststelling van deze 'vermijdbare' uitkomsten is gebruik gemaakt van het
werk van Rutstein et al., bestaande uit een aantal lijsten met aandoeningen en die,
dankzij de huidige stand van de medische wetenschap, (deels) niet meer voor
hoeven te komen of tot beperkingen of sterfte hoeven te leiden.

Hoofdstuk 4 bevat een ovetzicht van landelijke registraties waarin 'vermijdbare'
gezondheidsptoblemen zijn opgenomen (stap IV uit de systematiek). Voorbeelden
van deze registraties zljn de doodsoorzakenstatistiek (voor 'vermijdbare' steÍfte) en
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het aangiftesysteem voor infectieziekten, de Landelijke Kankeregistratie, de

Registratie Leukemie bii kinderen en de Landelijke Registatie Bijwerkingen
Geneesmiddelen (voot \retmijdbare'ziekte). Voor 'vermijdbate' beperkingen geldt
dat er in Nededand nagenoeg geen landelijke registraties zijn waarïnee eeÍr

betrouwbaar beeld verkregen kan worden van het optreden ervan.

Illustratie van de bruikbaatheid van gegevensbroÍuren
Om te illustreren hoe landelijke registraties gebruikt kunnen worden voor het
beschrijven van vadaties in gezondheidsindicatoten (stap V uit de systematiek), is

een drietal analyses uitgevoerd. Voot deze analyses is gebruik gemaakt van de

doodsoorzakenstatistiek, een registratie van ziekenhuisopnamen en een tegistratie
van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Vatia ti es in letmijdbare' s tetfte
Allereerst zlin met behulp van de doodsoozakenstatistiek variaties beschreven in
vermijdbare' sterfte tussen provincies gedurende 1984-1.994 (hoofdstuk 5). Voot
7 van de 16 bestudeerde (groepen) doodsoorzaken wetden statistisch significante
verschillen tusseri provincies gevonden: voor sterfte aan cervix- en testiscatcinoom,

hypertensieziekte/CVA, influenzaf pneumonie, cholecystitis/lithiasis, perinatale

oorzaken en congeniale cardiovasculaire aandoeningen. Een eerste veÍklaring voor
de verschillen werd vetktegen door gegevens uit een andere regristrade, de

Landelijke Medische Registratie, te gebruiken ovet het aantal diagnosespecifieke
ziekenhuisopflamen (als maat voor de incidentie) en het aantal gevallen van
ziekenhuissterfte (als maat voor de letaliteit). Alleen de sterftevariaties voor
cervixcarcinoom bleken verklaard te worden uit incidentieverschillen, hetgeen erop
wijst dat eventuele tekortkomingen in de zorg eerder bij de preventieve dan bij de

curadeve zorg gezocht moeten worden. Een sterk verband tussen ziekenhuissterfte
en de totale sterfte, zoa)s werd aangetoond voor hypertensieziektefCYA, zou
kunnen wijzen op eventuele suboptimale zorgin het ziekenhuis.

Vadaties in pednatale sterfte
In een tweede analyse (hoofdstuk 6) werd éénvan de categodeën van'vermijdbare'
sterfte, perinatale sterfte, apart bestudeerd. Hier ging het om regionale variaties in
sterftetrends tussen 1984 en 1994.De sterftetends in Noord-Brabant en Limburg
bleken signiírcant sneller te dalen dan gemiddeld (aatlijkse afname respectievelijk

4.7oh en 4.4n.Ook hier werden vooÍ een eeÍste veÍklaring gegevens uit andere

bronnen op regionaal niveau verzameld, namelijk oveÍ zoÍggetelateerde factoren
(zoals het percentage thuisbevallingen en de aanwezigheid van centrum voor
intensieve neonatale zorg) en sociaal-demografische kenmerken (waaronder het
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percentage moeders onder de 20 en boven de 35, het percentage rooms-katholieke
inwonets en gemiddeld inkomen). De analyse wees uit dat de verschillen in sterfte-
trends niet lijken satnen te hangen met zoÍggeÍelateerde factoren. De enige sociaal-
demografische factot die een verband met de sterftetrends liet zien is het percentage

rooms-katholieke inwoners van een regio. Deze bevinding bleek niet te kunnen
§/orden verklaard door pariteit of de leeftijd van de moeder.

Vadaties in seksueel ovetdraagbate aandoeningen
Tenslotte is één van de beschikbare morbiditeitsregistraties gebruikt voor het
beschrijven van vadades in seksueel ovetdraagbare aandoeningen (SOA) (hoofdstuk
7). Het ging hier om een registratie van de niet-curatieve SOA-bestrijding, die

bijgehouden wotdt door sociaal-verpleegkundigen van GGD-en en poliklinieken.
De gegevens hadden betrekking op de periode 7984-7990. Voor drie SOA's
(gonorroe, lues en infecties met Chlamydta irachoruatis) werden variaties in de tijd
bestudeerd. Omdat in de registratie relatief veel achtergtondkenmerken van

patiënten worden vastgelegd, kon ondet meer vastgesteld wotden dat het aantal
gevallen van gonorÍoe na 1988 constant bleef ondet hetetoseksuelen, maar toenam

onder homoseksuelen. Ook het aantal seksuele contacten van homoseksuele

maÍrnen in de vermoedelijke besmettingsperiode bleek in 7990,na een daling tussen

1986 en 1989, weer te Àjn toegenomen.Deze bevindingen tezamen roepen devraag
op in hoeverrehieraan mogelijk suboptimale pteventieve zotgten grondslag ligt.

Juist van gonoÍÍoe is bekend dat de prevalentie ervan sterk reageert op verandering-

en in seksuele activiteit en bestrijdingsmaatregelen.

Besluit
Er zijn diverse landelijke gegevensbronnen die in pdncipe informatie bevatten over
uitkomstindicatoren. De beschreven analyses torien voor een drietal van deze

bronnen aan dat het gebruik ervan op populatieniveau een signaal op kan leveren

over mogelijk suboptimale zorg. Afhankelijk van de gekozen indicator, wordt
daarmee ook een eerste aanuijzingverkregen over het deelgebied binnen de zorg
dat mogelijk voor de variaties veÍantwoordelijk is. Zo zljn seksueel overdraagbare
aandoeningen indicatoren voor primaire preventie, terwijl bijvoorbeeld appendicitis-
sterfte een indicator is voot de kwaliteit van de curatieve zorg. Door bij de

beschrijving van variaties in 'vermijdbare' sterfte ook informatie over de incidentie
van aandoeningen te betrekken, was eÍ bovendien een nadere specificedng mogelijk.

Zokan sterfte aan cerr.ixcarcinoom een indicator zljnvoor de kwaliteit van zowel
curatieve als van preventieve zorg, ma f wanneeÍ sterftevariaties verdwijnen na

correctie voor incidentie, dan moeten de oorzaken van de oorspronkelijke
sterftevariades primait gezocht worden in de kwaliteit van de preventieve zotg.
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Voor elk van de hier gebnrikte indicatoren geldt wel, dat een nadere analyse van het
zoÍgpÍoces ledig is om vast te stellen in hoeverre de indicatot nu daadwerkelijk een

weerspiegeling is van kwaliteit-van-zorgvanaies (stap VI uit de systematiek).

10.4 Mogeliildreden voor gebruik van beschikbate registraties
als bron voor uitkomstindicatoren in de gezondheidszorg

Verkenning van de bruikbaarheid van gegevensbronnen
Ook in de gezondheidszorg worden diverse registraties bijgehouden. In hoofdstuk
3 is nagegaan in hoevene deze registraties een bron van uitkomstindicatoren
kunnen zljn.Er werd pdmair gezocht naar registraties binnen ziekenhuizen. Naast
het medisch dossier, de meest fundamentele tegisttatie in de gezondheidszorg,
worden er binnen een aantal instellingen in de gezondheidszorg 'plaatse@k'

registraties met uitkomsdndicatoren bijgehouden (stap IV uit de systematiek). In alle

aangetroffen plaatselijke gegevensbtonnen ging het om de registratie van Vermijdba-
re', negadeve gevolgen van (het nalaten van goed) medisch handelen (stap II uit de

systematiek). Een voorbeeld hiervan is een registratie van 'adverse patient
occurÍences' (ongewenste gebeurtenissen ten nadele van de patiënt, zoals

wondinfecties bij operatie, pre-operadeve sterfte) en van ongevallen binnen
ziekenhuizen. Een enkele tegistratie op instellingsniveau leent zich voor het
beschrijven en analyseren van variaties tussen afdelingen, zoals een ziekenhuisbtede
registtatie van ziekenhuisinfecties.

Er zljn ook landellike registraties die in principe uitkomstindicatoren bevatten en
'waarÍnee een vergelijken van uitkomsten in de gezondheidszorg gemaakt kan
worden (bijvoorbeeld tussen zorgverleners en/of instellingen). Vootbeelden hiervan
zijn de complicatieregistratie van de Nededandse Vereniging voor Heelkunde (een

regisratie van chirugische complicaties), de Landelijke Vedoskunde Registratie van
de Nededandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (waarin perinatale
uitkomsten zijn opgenomen) en het PFIARMO systeem (een registratie van
bijwerkingen vaÍl geneesmiddelen). Beide eerstgenoemde registraties bevatten
informatie over zowel de interventie als over de gezondheidstoestand ervooÍ en

etna. Dat de beschikbaatheid van deze gegevens de registratie bruikbaat kan maken
voor toepassing bij kwaliteitsbewaking, is in hoofdstuk 3 geillustreerd met de

beschrijving van Nededands onderzoek naar variaties in perinatale sterfte tussen

ziekenhuizen. Het PHARMO systeem is een voorbeeld van koppeling van
registaties waardoor uitkomstbewaking mogelijk wordt. Hierin worden apotheekge-

gevens anoniem en op individueel niveau gekoppeld aan ziekenhuisopnamecijfets,
waardoor inzicht verkregen wordt in de (ongewenste) effecten van gerreesmidde-
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lengebruik (1). De Landelijke Medische Registratie (LMR) is een voorbeeld van een
registmtie die ondet andete informatie bevat over sterfte maat daatmee nog niet
direct een bron van bruikbare uitkomstindicatoren is. Oorzaakspecifieke sterfte in
het ziekenhuis is namelijk in het algemeen geen gevoelige indicator. Immers, de

meeste patiënten ovedijden in het ziekenhuis aan een terminale aandoening.
Daardoor hebben variades tussen ziekenhuizen in ootzaakspecifieke sterfte, zelfs
als kwaliteitsveÍschilleÍr gtoot zijn en bij goede correctie voor case-mix, toch een

lage voorspellende víaaÍde (2). §7el leent de LMR zich in principe voor de

monitodng van variaties in het optÍeden van ongevallen tijdens medische

behandeling.

Illustratie van de bruikbaatheid van gegevensbroÍrnen
De hoofdstukken 8 en 9 tenslotte illustteren de bruikbaarheid van gegevensbronnen
voor het monitoren van t'wee specifieke (goepen) uitkomstrnaten. Het gaat hier om
de gevolgen van aandoeningen in termen van complicaties en gezondheid-

gerelateerde kwaliteit van leven (stap II uit de systematiek). Beide indicatoren
kunnen met name relevant zljr. in de zotg voor chronisch zieken. Voor de

complicaties van het CVA geldt dat bettouwbare gegevens op gÍote schaal

ontbreken, zowel in landelijke als in plaatselijk opgezette registraties in de

gezondheidszotg. De meting van variaties in complicaàes ztl daarom vooralsnog
alleen in relatief klein vetband kunnen plaatsvinden, bijvootbeeld binnen een

instelling. Voor gezondheid-gerelateerde lrwaliteit van leven geldt dat routinematige
registraties in de gezondheidszorg nog geheel ontbreken (stap IV van de systema-

tiek).

Besluit
Uit de verkenning van reg'istraties komt naaÍ voÍen dat beschikbare registraties in
de gezondheidszorg zich op dit moment voornamelijk lenen als bron voor
indicatoren waatÍnee 'vermijdbare' aandoeningen en sterfte gemeten worden.
Àndere gevolgen van aandoeningen dan sterfte, zoals beperkingen, complicaties of
aspecten van kwaliteit van leven worden in zorgregistraties niet betrouwbaar, of
zelfs in het geheel niet, aangetroffen. Bij deze bevindingen dient wel aangetekend

te worden dat niet van alle landelijke gegevensbronnen is fl^gegàar. of ze bruikbaar
zijnvoor uitkomstbewaking in de zorg. H.et is dus mogelijk dat er, buiten de reeds

genoemde gegevensbronnen, landelijke bronnen zljn dre wel (al dan niet door
koppeling) alle beno.ligde informatie bevatten, dus zowel over de gezondheidstoe-

stand voor en na de interyentie en over prognostische factoren. Dit zal echter

eerder uitzondering dan rcgel zljn. Een eerste indruk daawan kan onder meer

verkregen wotden uit een in 7994 uitgevoerde inventadsatie (6).
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Voorbeelden van registades waarin zovrel de toestand van de patient voorafgaand
aan de zorg als de uitkomst wordt vasfgelegd zijn de Nededandse Kankerregistatie
en de Registratie leukemie bij kinderen. Daamaast zijn er regisuaties die weliswaar
in beperkte mate informatie bevatten over het resultaat na afloop van een

zorgepisode (de doodsoorzakenstatistiek, de Landelijke Medische Registratie), ma r
waarin de informatie over de toestand voorafgaand aan de zorg ontbreekt.
Koppeling van registraties is op dit moment in de Nededandse gezondheidszorg
nagenoeg onmogelijk omdat een uniek patiëntidentificatienummer ontbreekt.

10.5 Conclusies tefi aafizien van de mogeliikheden vooÍ
gebruik van registraties op populatieniveau

De resultaten van de diverse deelstudies geven aanvijzíngen uit in hoeverre het
mogelijk is om uitkomstindicatoren voor bewaking op populatieniveau te vetkrijgen
uit beschikbare, landelijke tegistrades. Ondanks de restricties wà r^^fl gegevensver-
zameling op een hoog ag$egatieniveau gebonden is @ijvoorbeeld dat meting'ver
bij het zorgproces vandaan' plaatsvindt en dat et volstaan moet worden met
informatie die bij eenmalige metingen verkregen is), blijken de beschikbare
registraties toch bruikbare uitkomstindicatoten te bevatten. Het betreft hier
voornamelijk indicatoren die betrekking hebben op 'vermijdbare' mottaliteit en

morbiditeit.

Mortaliteit
De doodsoorzakenstatistiek leent zich voot het beschrijvefl van variaties in
ïermijdbare' stetfte, onder meer tussen regio's en in de tijd. liermijdbate'sterfte is

een relatief ver onrwikkelde uitkomstindicator, die relevant is voor primaire en

secundaire preventie en voor diverse vorÍnen van curatie. Er kan van uitgegaan
worden dat er met de constatering van regionale variades een signaal vetktegen
wordt over mogelijke variaties in de kwaliteit van de geleverde zorg. Immers, het is
voor al deze sterfgevallen duidelijk dat de zoïgeefl wezenlijke bijdrage kan leveten
aan het voorkómen efrÍan. De signaalfunctie van 'vermijdbare' sterfte is naar

verwachting sterker §/annee!, zoals in dit proefschrift is gedaan, rekening kan
worden gehouden met vadaties in het optreden van deze aandoeningen. In feite is
deze incidentiemeting een voÍÍn van voorÍneting op populatieniveau, althans voor
de aandoeniflgen \rraar de interventie op het terrein van curatie ligt. Met de

beschrijving van uitkomswariaties is nog niet aangetoond dat 'vermijdbate' sterfte
een bruikbate indicatot is. Daartoe moet ook stap VI van de systematiek voor de

ontrvikkeling van indicatoren doodopen worden, bestaande uit onderzoek om vast
te stellen of de uitkomstvariaties daadwerkelijk een weerspiegeling zijnvan kwaliteit-
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yan-zotgvariaties (waarvoor aanvullende gegevens meestal op individueel niveau

verzameld zullen moeten worden). In het ondezoek naar perinatale sterftetrends

werd het zoÍgproces in de analyse het dichtst benaderd, dootdat de relatie tussen

sterfte en aspecten van de gezondheidszorg werd bestudeerd. Het feit dat er tussen

beide geen relatie aantoonbaar was, betekent niet dat pednatale sterfte geen

bruikbare uitkomstindicator is. Er werden namelijk relatief 'gÍove' zorgaspecten in
beschouwing genomen en ook rffas er niet over alle mogeliike determinanten
informatie beschikbaar. Het regionale niveau is bovendien slechts één mogelijke

invalshoek Het is mogelijk dat het monitoren van variaties in ïermijdbate' stetfte

tussen bijvoorbeeld bevolkingsgroepen met verschillende etniciteit of sociaal-

economische status wel verbanden zou Laten zíen met aspecten van de structuut of
het proces vandezotg.

Hoewel het beschrijven en analyseten van variaties in 'vermiidbare' sterfte
veelbelovend is als het gaat om de mogelijke toepassing ervan bij kwaliteitsbewaking

zal deze toepassing, door de kleine aantallen waadn ïermijdbare' sterfte voorkomt,
beperkt blijven tot bewaking op een hoog aggregatieniveau, zoals het regionale of
zelfs nationale niveau. Analyse op een hoog aggregatieniveau is in dit geval nodig

om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over het bestaan van sterftevariaties.

Hierbij dient bedacht te worden dat een toenemend aggegatieniveau kan betekenen

dat ook een snelle en adequate terugkoppeling vaÍr infotmatie ten behoeve van

kwaliteitsverbetering moeizamer vetloopt. Et zljn immers bijna altiid ook gegevens

nodig op het individuele niveau, teneinde mogelijke oorzaken van suboptimale zorg

te identificeren. Dit vereist de organisatie van een apafi ondetzoek ter evaluatie van

het zorgproces. Daarvoot zal onder meer moeten worden vastgesteld welke

onderdelen van het zorgsysteem en aspecten van het zorgPÍoces in beschouwing

genomen worden, welke gegevens veÍzaÍneld wotden en hoe deze verzameling

geschiedt, en het beoordelen van ïermijdbare' zorgfactoÍen. Pas deze analyse zal

aangrijpingspunten voor kwaliteitsverbetering kunnen opleveren. Snelle terugkoppe-
ling van informatie ten behoeve van kwaliteitsverbetering wotdt ook minder

eenvoudig wanneer een langere periode in beschouwing genomen uzordt (2). In ons

onderzoekwas dit een periode van77 jaar.Datmonitoring op een hoog aggregatie-

niveau soms toch kans van slagen heeft wordt wel bewezen met de bewaking en

evaluatie van maternale sterfte die in Nededand (zelfs op nationaal niveau eÍr over

een periode vanvtjf jaar) met succes wordt uitgevoetd (3). Daaruitvalt op te maken

dat, mits uitkomstrnonitoring een niet al te grote inspanning vereist van de

beroepsgtoep en als relevant ervaren wordt, een analyse op een hoger aggtegatieni-

veau geen belemmering hoeft te zijn.
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Morbiditeit
De inventarisatie van landelijke registraties heeft uitgewezen dat een deel hieryan
zich in principe leent voor de monitoring van aandoeningen die door primaite
preventie te vootkomen zijn. Deels valt de monitoring van 'vermijdbare' aandoe-

ningen saÍnen met traditionele vormen van surveillance. In tegenstelling tot
'vermijdbare' stetfte echter, zijn bijvoorbeeld 'vermijdbare' ziekenhuisopnamen als

indicatoren minder benut. Toch kan deze monitoring in pnncipe inzicht verschaffen
in mogelijke variaties in de kwaliteit van preventieve zorg. De analyse met
betrekking tot seksueel overdmagbare aandoeningen (SOA) is hiervan een illusuatie:
op basis van de gegevens kon een signaal vetkregen worden van mogelijk
suboptimale preventie. Hier geldt hezelfde als vermeld bij ïermijdbare' sterfte: om
aannemelijk te maken dat deze indicator daadwerkelijk geschikt is voor het
opsporen van suboptimale (preventieve) zorg, is een nadere analyse van dit
zoÍgproces nodig (stap VI uit de systematiek).

Beperkingen
Er zljn relatief weinig landelijke, bruikbare registaties met gegevens over ïermijdba-
re' beperkingen als uitkomstindicatoren. De monitoring van zulke niet-fatale
gevolgen van aandoeningen en/of interventies is daarom op populatieniveau niet
goed mogelijk. Overigens zou alleen de beschikbaarheid van betrouwbate
informatie over het optreden van 'vermijdbare'bepetkingen in de bevolking nog
niet voldoende zijn om over te kunnen gaan tot monitoring van bijvoorbeeld
regionale variades in 'vermijdbare' beperkingen. Voor nagenoeg alle monitoring van
de gevolgen van ziekten (beperkingen, complicaties, kwaliteit van leven (zie ook
hoofdstuk 9, etc.) op populatieniveau geldt dat er in elk geval een koppeling
mogelijk moet zijn met de incidentie van aandoeningen teneinde vast te kunnen
stellen of vadaties in de gevolgen van de aandoening het gevolg zï1nvan incidentie-
variaties dan wel van variaties in de kans om beperkt te blijven (mede een gevolg
van medische zor$.

10.6 Conclusies ten aanzien van de mogeliikheden voor
gebruik van registtaties in de gezondheidszorg

Meer dan op populatieniveau, zljn er in de gezondheidszotg mogelijkheden voor het
opzetten van longitudinale gegevensverzamelingen oveÍ individuele patiënten. In
principe kan alle voor uitkomstbewaking benodigde informatie op individueel
niveau verzameld worden. Dit zou ook de mogelijkheid bieden om meer genuan-
ceerde kwaliteit-van-zorgvaÀates te bewaken dan mogelijk is met het meten van
'vermijdbare', negatieve gevolgen van medisch handelen (zoals bijvoorbeeld reductie
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van symptomen of bloeddrukverlaging). Toch blijkt, in elk geval voor regristraties

die plaatselijk in het kader van lsualiteitsbewaking zijn opgezet, dat ook hierin veelal

'vermijdbare'gevo§en van medisch handelen worden vastgelegd, zoals ongevallen

en fouten in medicatieversEekking en (andere) ongevenste gebeurtenissen ten
nadele van de patiënt @ijvoorbeeld ziekenhuisinfecties en sterfgevallen die echt als

'vermijdbaar' beschourrzd moeten worden, zoals matetnale stedte). Ook waar van

landelijke registraties gebruik wetd gemaakt voor uitkomstbewaking ging het tot oP

heden om ongev/enste, deels 'vermijdbate' uitkomsten van de zorg (perinatale

sterfte, bijwerkingen van geneesmiddelen). In het kader van kwaliteitsbewaking zijn
deze uitkomsten aantrekkelijk omdat ze rcladef eenvoudig en snel na de interventie

gemeten kunnen wotden, en er ook een duideliike telatie met het zorgproces

bestaat. §7el geldt dat de registratie van rrermijdbate' gebeurtenissen niet altijd

betrouwbaar wordt geacht (4) omdat het optreden ervan veelal met schuldgevoel

eÍl vrees voor 'verwijtbaarheid' gepaard gaat. De achtetliggende gedachte om
tekortkomingen te elimineren en zo'goede ksraliteit'over te houden, zou bovendien

door werkets in de gezondheidszorg als bedreigend worden ela;n. Voor de

'vermijdbare'uitkomsten die binnen de gezondheidszotg worden vastgelegd is het

overigens nog de vruag in hoeverre ze bruikbaat zlin voot het opsporeÍl vaÍl

kwaliteitsproblemen in de zorg. Slechts in een enkel geval, zoals bijvoorbeeld bij de

registratie van ziekenhuisinfecties, is de gegevensverzameling een ondetdeel van een

volledige kwaliteitscyclus, oftewel van een zich herhalend proces van probleemiden-

tificatie, het formuleÍen van cdteria, surveillance en feedback.

In theorie kunnen aandoeningen ook een aangrijpingspunt zijn voor kwaliteitsbewa-

king wanneer ze optreden als het \retmiidbare'gevolg van (chronische) aandoening-

en, zoals het geval is voor een aantd complicaties van het CVA (decubitus, aspitatie,

infecties). Dat deze complicaties momenteel binnen instellingen niet (betrouwbaar

en volledig) worden vastgelegd, maakt ze als indicator niet minder televant. Het
interessante van complicades is namelijk dat ze rrladLef eenvoudig meetbaar zíjn en

tegelijk relevant in de zorgvoor chtonisch zieken, waar geldt dat praktisch bruikbare

uitkomstindicatoren niet makke[jk vast te stellen ziin (5). Bewaking van meeÍ

genuanceerde hraliteit-va*zorgvaÀaties is in beginsel mogelijk door bijvoorbeeld

variades in aspecten van gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven ($rsiek,

mentaal, sociaal functioneren) te meten. Kwaliteit van leven is een duideliik

voorbeeld van een uitkomstrnaat waaÍ\roor, in tegenstelling tot bijvoorbeeld

'vermijdbare' sterfte, geldt dat eeÍt voorÍneting wel van groot belang is. Immers,

variaties in de toestand voorafgaarrd aan de interventie zijn hier, naast andere

factoren 'buiten de zoryl , in belangrijke mate bepalend voor vadaties in de

gezondheidstoestand na de interventie. In principe kan daardoor alleen in
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combinatie met gegevens over de begintoestand en prognostische factoren
beoordeeld worden of de uitkomst acceptabel is of niet. De conclusie uit de
vetkenning van registrades in de gezondheidszorg is echter, dat er voor gezondheid-
gerelateerde kwaliteit van leven nog in het geheel geen routinematige registraties
bestaan. Daarmee vertegenv/oeldigt deze indicator een grote gÍoep van gezond-
heidsindicatoren waaÍvoor het opbouwen van een bewakingssysteem zich hooguit
in een beginstadium bevindt. In de aanbevelingen wordt hier uitgebreider bij stil
gestaan (zie §10.7).

10.7. Aanbevelingen voor het opbouwen van een op uitkomst-
registtaties gebaseerd bewakingssysteem in de gezond-
heidszorg

Er wordt steeds meeÍ een betoep gedaan op zorgvedeners en instellingen om aan
te tonen dat er goede kwaliteit wordt geleverd. De kwaliteit van de zorg werd
impliciet altijd al bewaakt, maar vanaf de jaren zestig is er geihvesteerd in het
onrwikkelen van methoden vooÍ het in maat en getal uitdrukken van de geleverde
kwaliteit. Met behulp van die methoden kan ook een beeld ontstaan van de krvaliteit
en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en van de factoren die hierop van
invloed ziin, zoals dit vierjaarlijks wordt vastgelegd in de door de Inspecue voor de
GezondheidszoÍg samengestelde Staat van de Gezondheidszorg (SGZ). De eerste
edide van dit document is in 1997 verschenen (4. D. in dit proefschrift beschreven

studies waïen gericht op het verkennen van de mogelijkheden voor monitoring van
uitkomsten als aangrijpingspunt voor kwaliteitsbewaking. Omdat de mogelijkheden
voor uitkomstbewaking aan de hand van beschikbare tegistraties beperkt blijken te
zijn, worden in deze paragraaf aanbevelingen gedaan voor het opbouwen van een
uitkomstbewakingssysteem. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan doelstelling 3
van dit proefschrift.

Het vinden van een balans tussen uitkomst- en procesbewaking
In dit proefschrift staat het gebruik van uitkomstrnaten bij kwaliteitsbewaking
centtaal. Uitkomstrneting kan een belangrijke rol spelen bij het bewaken van de
kwaliteit van de zorg. Immers, uitkomsten weerspiegelen datgene waar de zorg
uiteindelijk op gericht is, namelijk het bewed,stelligen van een ge§/enste verandering
in de gezondheidstoestand. Het synthetische karakter van de uitkomst heeft als

voordeel dat de uitkomst het resultaat vàn zeet diverse zorgprocessen en -aspecten
weerspiegelt. Bovendien is er overtuigend bewijs dat evaluatie van het zoÍgproces
naar aanleiding van uitkomswariaties daadwerkelijk aangdjpingspunten kan
opleveren voor krvaliteitsverbetering (zie bijvoorb eeld pangnaf a3). De toepassing
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van pïocesmaten en de mogelifkheid om daawoor Nededandse registaties te

gebruiken is in dit proefschrift niet expliciet aan de orde gekomen. Toch zal het in
bepaalde situaties meer voor de hand liggen om de kwaliteit van het zorgproces

primair te bewaken met procesindicatoren. Soms zal procesbewaking efficiënter
zljn: meer dan met uitkomstmaten het geval is, kan met behulp van Procesmaten
direct vastgesteld worden §/at er precies is misgegaan in de zotg en hoe hierin

verbetering aangebracht kan worden. Hoe langer het duurt vootdat de uitkomst
gemeten kan worden (zoals bijvoorbeeld het geval is bij het optreden van
retinopathie bij diabetes mellitus), hoe aantrekkelijket ptocesindicatoren wotden
(bijvoorbeeld het percentage patiënten dat regelmatig op controle komt). Lang voor
meting van de uitkomst kan dan immers op basis van het zorgpÍoces al vastgesteld

kan wotden of er verbeteringen mogelijk zljn. Omdat beroepsbeoefenaten

bovendien nu eenmaal dagelijks bezrgzljnmet het zoÍgproces, is het begdipelijk dat

et flaaÍ verhouding vaker procesindicatoten worden toegepast. Het is nuttig om ook

de mogelijkheden voor gegevensveÍzamehng ten behoeve van procesbewaking

serieus te onderzoeken. Voor de praktijkvan de Nederlandse gezondheidszorg geldt

dat niet éénvan beide vormen van bewaking de absolute voorkeur verdient. Zowel
pÍoces- als uitkomstrnaten, met elk hun specifieke eigenschappen, dienen toegePast

te worden. Biy de opbouw van een bewakingssysteem zal daarom gezocht moeten

worden fl^àr eelbalans in het gebruik van beide. De in hoofdstuk 2 vermelde voor-
en nadelen van beide kunnen in een welomschreven situatie behulpzaam zljnbljhet
nadenken over eeÍr keuze tussen pÍoces- en uitkomstmeting.

Het vinden vaÍl een balans tussen bewaking op poPulatieniveau en in de

gezondheidszorg
Naast de vraag of de uitkomst dan wel het Proces van de zorg bewaakt dient te

worden, is het nodig om vast te stellen op welk niveau bewaking plaats moet vinden

In dit proefschrift is relatief veel aandacht besteed aan het uitwetken van
voorbeelden van uitkomstbewaking op populatieniveau, waartoe de mogelijkheid
voor bewaking van variaties in 'vermijdbate' sterfte en ziekte als illustratie is

uitgewerkt. Monitoring van 'vermijdbare' stetfte op populatieniveau heeft -zoals

gezegd- als belangdjk vootdeel boven monitoring in de gezondheidszorg dat ook
individuen in beschouwing genomen worden die niet met de zorgin aamal<rngzlin

geweest. Daarmee kan bijvoorbeeld ook inzicht vetkregen worden in de toegank-

elijkheid van de zorg, een kwaliteitsaspect van het gezondheidszorgsysteem. De
urgentie echter om oP populatieniveau te bewaken met het oog op evenfuele

problemen rond de toegankelijkheid van de zotg,is in de Nededandse situatie niet
bijzonder grool In de meeste gevallen zalhet ook niet nodig zijn om steeds de

'omweg'via de populatie te maken. Bovendien zalhet bij uitkomstbewaking in de
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gezondheidszotg (op het niveau van de individuele patiënq beroepsbeoefenaren,
instellingen, etc.) eenvoudtget zijnom, voor onderzoek naar eventuele oorzaken van
uitkomstvariaties, aanvullende informatie op individueel niveau te verzamelen. Bij
de opbouw van eeÍl bewakingssysteem zal gezocht moeten worden naaÍ een
evenwicht tussen uitkomstrnonitoring op populatieniveau en in de gezondheidszorg.
Als richdijn kan aangehouden worden dat het grootste deel van alle uitkomstrnoni-
toring in de gezondheidszorg dient plaats te vinden, aangevuld met monitoring van
beperkte omvang op populatieniveau (toegespitst op stmtegische punten zoals
bijvoorbeeld ïermijdbare'gezondheidsproblemen).

De opbouw van eeÍr op uitkomstregistraties gebaseerd bewakings-
systeem
Zoals aangetoond in ons onderzoek, zljn de mogelijkheden voor kwaliteitsbewaking
met behulp van beschikbare registraties beperkt. Mogelijkheden vooï uitkomstbewa-
king ontbreken met name voor interventies die 'slechts' een relatieve verandering
in de gezondheidstoestand tot stand kunnen brengen en v/aaÍ een voormeting
daarom van belang is voor efficiënte kwaliteitsbewaking. Niet alleen ontbreekt in
veel zorgregistraties deze en andete televante aanvullende informatie, maar ook is
vastgesteld dat bepaalde uitkomsten, zoals bijvoorbeeld gezondheid-gerelateerde
kwaliteit van leven, in het geheel niet worden vastgelegd. De mogelijkheden voor
kwaliteitsbewaking op basis van uitkomsuegistraties kunnen verder uitgebouwd
worden op geleide van de in hoofdstuk 2 gepresenteerde systematiek voor de
ontrxrikkeling van uitkomstindicatoren. Op die manier kan voor elke gewenste
combinatie van patiëntengÍoep en interventie vastgesteld worden wat een effectieve
manier van hualiteitsbewaking zou zijn. Tekstblok 10.1 bevat eenaantd. aandachts-
punten bij de opbouw van een uitkomstbewakingssysteemop geleide van de in
hoofdstuk 2 gepresenteerde systematiek. In princtpe kan deze opbouw vanuit twee
invalshoeken geschieden, namelijk door:

1,. Gebruik van beschikbare gegevensbronnen
2. Het uitbreiden en/of opzetten van gegevensbronnen

Ge bnuik van bes chikbate gegeven s bronnen
'§Tanneer beschikbare registtaties gebruikt worden, verdient het op populatieniaeau

aanbeveling om de monitoring van variaties in 'vermijdbare' stetfte, waartoe in dit
proefschrift eefl à nzet is gedaan, voort te zetten en eventueel uit te breiden naar
andere doodsoorzaken en/of vergelijkingseenheden, zoals bepaalde bevolkingsgroe-
pen. Een volgende sap in deze lijn is om de validiteit van deze indicator te testen,
dat vzil zegger, om na te ga.afl in hoeverre deze sterftevariaties nu daadwerkelijk een
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indicatie zljnvankwaliteit-van-zorgvaities. Ook de toepassingsmogelijkheden vaÍl
beschikbare morbiditeitsregistraties bij de monitodng van 'vermijdbare' aandoening-

en op populatieniveau dienen nader ondenocht te wotden. VoorbeeldeÍl van

onderzoek naar variades in 'vermijdbare' ziekte (gemeten aan de hand van
ziekenhuisopnamen) zijn te vinden in recent onderzoek uit Italië (8) en uit de

Verenigde Staten waarin verschillen in 'vermijdbare' ziekenhuisopnamen wetden

bestudeerd nauvenekeringsvorm (9) en sociaal-economische status (10). Tenslotte

dient ook de monitoring van ïermijdbare' beperkingen oP PoPulatieniveau
bevorderd te vrorden. Het gebruik van beschikbare registtaties ir de geqondheidsryrg

kan concreet inhouden dat onderzoek gestimuleerd wotdt naar de mogelijkheden

voor gebruik van landelijke registraties ten behoeve van kwaliteitsbewaking in de

gezondheidszorg. Deze mogelijkheden zijn in dit proefschrift niet systemadsch

onderzocht. In dit kader kan bijvootbeeld gedachtworden aan ondetzoek naar de

mogelijkheid om de Nededandse Kanketregistratie te gebnriken voot het monitoren

van variaties in ovedeving ten behoeve van kwaliteitsbewaking in de zorg voor

kankerpatiënten. Ook is ondezoek nodig naar de mogelijkheden voof koppeling

van beschikbare tegistraties in de gezondheidszorg. Het PHARMO systeem kan als

voorbeeld dienen van een methodiek die voor een dergelijke koppeling gevolgd kan

worden. Met deze methodiek wordt de afwezigheid van een uniek patiëntidentifica-

tienummer omzeild door middel van een probabilistische koppeling. Dit is een

koppeling, gebaseerd op overeenkomsten vaÍr een aantal persoonskenmerken

(bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en huisartspraktijkcode) die aanvrezig zijn in de te

koppelen registraties. Vetder geldt dat ook de indicatoren die in plaatselijke

registraties in de gezondheidszorg worden vastgelegd, op hun validiteit onderzocht

dienen te worden.

Ílet uitbteiden en,/of opzetten van gegevensbronnen
Het opbouwen van een bewakingssysteem door uitbreiding van bestaande of het

opzetteÍl van nieuwe gegevensbtonnen vereist investeringen waarvan het resultaat

zal zijn dat uitkomstbewaking een breder terrein binnen de zorg bestriikt. De
benodigde activiteiten zullen primair vanuit de beroepsvetenigingen en in de

gezondheidszorg verricht en/of gestimuleerd moeten worden. fWetkgoepen van)

beroepsverenigingen zullen immets goed in sta; t zlin ofir a t te geven welke

gegevens per patiënt nodig zijn en hoe met de vastlegging ervan lacunes in
bestaande registmties opgevuld kunnen worden. Het meten van de gezondheidstoe-

stand voor en na de interventie (op een van te voren vastgelegd tijdstip) alsmede

van prognostische factoren, en de vasdegging ervan in het medisch dossiet (liefst

electronisch) dient nadrukkelijk bevotderd te worden. Het vastleggen van voor- en

nameting in eenzelfde registratie is overigens niet altijd mogelijk Patiënten worden
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immers niet altijd door dezelfde zorgvedener en instelling gezien. Dit geldt zeker
vooÍ de zorgvormen die van langdurige aard zijn, waar vaak verschillende
zotgverlenets bij betrokken ziin eÍr sraar de uitkomst soms langer op zich laat
wachten. Omdat de mogelijkheid om patiënten te kunnen volgen binnen de
gezondheids zorgwezed\k is voor goede kwaliteitsbewaking is het noodzakelijk om
de mogelijkheden voor koppeling van registraties uit te breiden. Daartoe verdient
het aanbeveling om elke patiënt w^arvafi gegevens worden vastgelegd, te voorzien
van een persoonlijk identificatienummer. Het standaard vastleggen van uitkomsten
in tetmen van kwa[teit van leven (gemeten aan de hand van vragenlijsten) dient
eveneens gestimuleerd te wotden zodat ook deze gezondheidsuitkomsten een rol
kunnen spelen bii kwaliteitsbewaking. In dit kader zou het interessant zijn om
systematisch na te ga n welke kwa[teit-van-leveÍr aspecten als 'vermijdbaar'
beschouwd mogen worden (bijvoorbeeld hevige pijn na een interventie, immobili-
teit). Dit biedt de mogelijkheid om naast ziekte en sterfte, ook'vermijdbaar'
kwaliteit-van-leven vedies te meten dat een signaal vomt voor mogelijk suboptima-
le zor.g.

Voor de opbouil/ van een bewakingssysteem kan gestaÍt worden met een beperkt
aantal proefprojecten (bijvoorbeeld voor een drietal patiëntengroep/interventie
combinaties) zodathet hele traject van definitie, gegevensverzamehng en validering
nauwkeurig en in zijn geheel doodopen kan worden. Er ziinop dit moment binnnen
een aantal sectoÍen in de gezondheidszorg initiatieven gaande om te komen tot een
registratiesysteem. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden binnen de diabeteszorg,
waar gewetkt wotdt aan het invoeren van eeÍr longitudinaal, gestandaardiseerd
monitoringssysteem. De informatie in dit systeem is vastgesteld aan de hand van de
vetklaring van St. Vincent. Deze werd in 1989 opgesteld door de §7HO en de
International Diabetes Federatie (ID$ met als doelstelling om de late complicaties
van diabetes mellitus binnen 5 jaar met minstens 3070 terug te dringen. Met subsidie
van de Europese Unie werd in de jaren 1.993-7995 een systeem onnvikkeld dat
kwaliteitsmanagement in de diabeteszorg mogelijk maakt. Het gaat om een relatief
uitgebreide gegevensverzameling. Als uitkomsten worden bijvoorbeeld verzameld
het aantal hypo- en hyperglycemieën, bloedwaarden (waaronder HbA,. en choleste-
rol) en comptcaties en als prognostische factoren onder meer of men rookt en/ of
drinkt (en zo ja, hoeveel) en de mate van zelfzorg en -controle (11). Ook in
Nederland is op dit moment een aantal centra bij dit systeem aangesloten. Doordat
de gegevens centraal kunnen worden geanalyseerd, wordt het mogelijk om
indicatoren te vergelijken met die van collega's (12). Andere voorbeelden vaÍl
iniatieven tot de opbouw van infotmatiesystemen voor uitkomstbewaking zijn de
reeds genoemde registratie van chirutgische complicaties van de Nededande
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Vereniging voot Heelkunde (hoofdstuk 3) en de registratie van ziekenhuisinfecties

ftoofdstuk 3). De laatstgenoemde registratie is een voorbeeld van een succesvolle,
lokale registratie die oorspronkelijk binnen twee Nededandse ziekenhuizen van staÍt
is gegaan en vervolgens is uitgebreid naar andere instellingen. Op dit moment
leveren een 60-tal ziekenhuizen gegevens aan. Het systeem leent zich voor
vetgelijkingen tussen ziekenhuizen. Ook de gegevensveÍzamehngbinnen verpleeg-
huizen met behulp van het Resident Assessment Instrument is een voorbeeld van
een registratie waaruit uitkomstindicatoren voor lsraliteitsbewaking kunnen worden
afgeleid (13) (zie hoofdstuk 8). Van de ervaringen die reeds zljn opgedaan bij het
opzetten van tegistraties kan gebruik gemaakt worden wanneeÍ ook ovet gegevens-

verzameling voor andere patiëntengroepen wordt nagedacht. Tevens kan al

gedurende de opbouw van het systeem van uitkomstbewaking informatie verzameld
worden over investeringen en opbrengsten, teneinde vast te kunnen stellen of de

baten van uitl<omstbewaking de kosten waard zljn (\.
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Tekstblok 70.7 AandachtEnnten b/ dr opbouw van eeil uitkonstbewakirgsgtstunt op

geleide am de in hooídsnk 2 beschrercn gstenatiek

I. Vaststelling het niveau van krraliteitsbewaking
Uitkomstbewaking dient weliswaat ook op populatieniveau plaats te

vinden, maar het grootste deel zal in de gezondheidszotg moeten
geschieden.

Vaststelling televante indicatoten
Vaststelling van relevante indicatoren dient ptimair vanuit de beroeps-

verenigingen te geschieden

Relevante uitkomstindicatoren zijn steeds die gezondheidsaspecten

§/aaÍop de interventie is gericht (bijvoorbeeld het niet optteden van
hyperglycemie bij diabetespatiënten) alsmede de aspecten die als

ongewenst bijeffect of bij nalaten van de (uiste) intewentie kunnen
optreden (hypoglycemie).
Voorbeelden van televante indicatoren in de zorg voor niet-levensbe-

dreigende aandoeninget zíin aspecten van gezondheid-getelateerde
kwaliteit van leven (frsiek functioneren, psychisch en/ of sociaal

welbevinden etc.) en'vermijdbare' complicaties.
Ten behoeve van de ontwikkeling van indicatoÍen op populatieniveau
verdient het aanbeveling om de lijsten met'vermijdbate' doodsootzà-
ken en aandoeningen te blijven aanvullen op geleide van nieuwe

informatie over de effectiviteit van (preventieve) interventies.

II.

III. Vaststellen van andere relevante informatie
- Bii elke relevant geachte uitkomst dient nagegaan te worden welke

gegevens nodig zijn om vast te kunnen stellen dat de gezondheidstoe-
stand na de interventie redelijkerwijs aan de zorg toegeschteven kan

worden. lnzicht in het ziekteptoces en de factoren die zowel van de

zljde van de zorgvedener als van de patiënt van invloed zijn op de

uitkomst, is hierbij onmisbaar.
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Tekstblok 10.1. (vervolg)

rv. Opsporen/ opzetten gegevensbtonnen
De mogelijkheden voor gebruik van beschikbate landelijke registrades

voor uitkomstbewaking in de gezondheidszotg dienen systematisch

onderzocht te worden.
Het per patiënt meten en vasdeggen van de gezondheidstoestand voor
en na de interventie en van prognostische factoten (liefst in een

elecffonisch medisch dossiet) dient bevorderd te worden.

De mogelijkheden voor koppeling van registraties dienen uitgebreid te

woÍden, aangezien (met name langdurig zieke) patiënten in het

algemeen door verschillende zorgvetleners wotden gezien. Daartoe is

het aan te bevelen om de gegevens van elke patiënt te voorzien van een

uniek identifi catienummer.

Monitoring van vadaties in uitkomstindicatoren
Het beschrijven en analyseten van uitkomstvariaties, voorzover op

populatieniveau en in de gezondheidszorg al mogelijk, dient regelmatig

te geschieden.

Een begin kan gemaakt wotden met het monitoren van variaties in
'vermijdbare' sterfte (met behulp van de doodsoorzakenstatistiek) en

ziekte (met algemene of ziektespecifieke morbiditeitsregistraties) op
populatieniveau.
MogelijkhedeÍl vooÍ andere typen monitoring op populatieniveau (naar

etniciteit, bevolkingsgroep, steden etc.) dienen onderzocht te worden.

Onderzoek naar de validiteit van de indicator
Het is a n te bevelen om voor een aantal van de in dit ptoefschrift
beschreven categorieën van 'vermijdbare' sterfte een analyse van het

zorgproces uit te voeten. Dit kan inzicht verschaffen in validiteitaspec-

ten van de indicator en levert tevens mogelijk aangrijpingspunten op
voor kwaliteitsverbetering op.

v.

vI.
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Dit proefschrift gaat over de ontrvikkeling van uitkomsdndicatoren voor kwaliteits-
bewaking in de gezondheidszorg en het gebruik van beschikbare registraties daarbij.
Een uitkomstindicator is een aspect van gezondheid (dus sterfte, ziekte, kwaliteit
van leven, etc.), waarmee een aanwijzingverkregen kan wotden over de kwaliteit
van de zorg. Het doel van het ondezoek, beschrcven in hoofdstuk 1 is drieledig,

namelijk:

1. Opzetten van een systematiek voor de ont'wikkeling van indicatoren
2. Verkenning en illustratie van de mogelijkheden om beschikbate registraties

te gebruiken als bron voot uitkomstindicatoren
3. Doen van aanbevelingen voor het opbouwen van een op uitkomstregistrades

gebaseerd bewakingssysteem in de gezondheidszorg

Aan de eerste doelstelling wordt beantwoord in hoofdstuk2rwaar de systematiek

voor de ont'udkkeling van bruikbare uitkomstindicatoren is gepresenteerd. In deze

systematiek ziin zes stappen onderscheiden, namelijk:

I. Vaststelling van het niveau van kwaliteitsbewaking

II. Vaststellingrelevante gezondheidsindicator
IlL Vaststelling andete televante informatie
IV. Opsporen/opzettengegevensbronnen
V. Beschrijving en analyse van (variaties in) het opteden van de gezondheidsin-

dicatot
VI. Onderzoek rraar de validiteit van de indicatot

Ten aanzlenvan de eeÍste stap, de vaststelling van het bewakingsniveau (I) kan een

onderscheid gemaakt worden tussen bewaking in de populatie @ijvoorbeeld door
het vergelijken van uitkomsten tussen bevolkingsgroepen in verschillende regio's)

en in de gezondheidszorg (door bijvoorbeeld het vergelijken van uitkomsten tussen
instellingen). De volgende twee stappen (II en III) hebben betrekking op de

vaststelling van benodigde gegevens. Deze stappen zijn gebaseerd op een (eveneens

in hoofdstuk 2 beschteven) model van de telatie tussen het zorgproces en

gezondheid. Dit model lart zier, dat de gezondheidstoestand na een interventie,
behalve door de interventie zelf, bepaald wordt door de gezondheidstoestand
voorafgaand aan de interventie en prognostische factoren 'buiten de zorg' (leeftijd
en geslacht van de patiënt, leefstijl, etc.). Om die reden is er voot de ontvrikkeling
van uitkomstindicatoren in principe informatie nodig over elk van deze factoren.
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De beschikbaarheid van gegevensbronnen met de benodigde gegevens (I! maakt
het mogelijk om bepaalde extÍeme uitkomsten op te merken of om variaties in het
optreden van de gezondheidsindicator te beschrijven 0D die een aantnizing zlin
voor mogelijk suboptimale zorg. Het is van belang om deze stap meermalen uit te
voeÍen en steeds te laten volgen door een analyse van het zorgproces. Op die
manier kan inzicht verkregen worden in de validiteit van de indicator §/I), oftewel
in hoeverre deze nu daadwerkelijk in staat is om suboptimale zotg op het spoor te
komen.

De hoofdstuH<en 3 tot en met 9 bevatten een verkenning en illustratie van de
mogelijkheden om beschikbate registraties te gebruiken als bron voor uitkomst-
indicatoten, en komen daarmee tegemoet aan de tweede doelstelling. In hoofdstuk
3 is allereent nagegaan in hoeverre registraties in de gezondheidszorg een bron van
uitkomstindicatoren zljn. Er werd primair gezocht naar registraties binnen
ziekenhuizen. In alle aangetroffen'plaatselijk' bijgehouden registraties ging het om
de vastlegging van ïermijdbare', negatieve gevolgen van (het nalaten van goed)
medisch handelen. Een voorbeeld hiervan is een registratie van 'adverse patient
occuÍÍences' (ongewenste gebeurtenissen ten nadele van de patiënt, zoals
wondinfecties bij operatie, pre-operadeve sterfte) en van ongevallen binnen
ziekenhuizen. Een enkele registratie op instellingsniveau leent zich voor het
beschriiven en analyseren van variaties russen afdelingen, zoals een ziekenhuis-brede
registratie van ziekenhuisinfecties. Er zijn ook landelijke regisuaties die in principe
uitkomstindicatoren bevatten voor uitkomstbewaking in de gezondheidszorg.
Voorbeelden hiervan zijn de complicatieregistratie van de Nederlandse Vereniging
voor Heelkunde (een tegistratie van chirurgische complicaties), de Landelijke
Vedoskunde Registratie van de Nededandse Vereniging voor Obstetrie en Gynae-
cologie (waarin perinatale uitkomsten zijn opgenomen) en het PFIARMO systeem
(een regisuatie van bijwerkingen van geneesmiddelen). De twee eerstgenoemde
registraties bevatten gegevens over zowel de interventie als de gezondheidstoestand
ervoor en erna, terwijl de laatstgenoemde een voorbeeld is van een gegevensbron
die door koppeling van rqf.straties tot stand is gekomen.

In hoofdstuk 4 is beschteven dat diverse landelijke gegevensbronnen in Nederland
informatie bevatten over uitkomstindicatoren die op populatieniveau toepasbaar
z1in. E én van de kenmerken voor de bewaking op populatieniveau is dat er
indicatoten nodig zijn die bij eenmalige meting reeds een aanvttjzingopleveren voor
mogelijk suboptimale zorg. Immers, op dit niveau is er in de regel niet de
mogelijkheid van longitudinale gegevensverzameling (eventueel via koppeling van
registraties) op individueel niveau.
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UitkomstindicatoÍen die daarom op dit niveau met Írame relevant zijn, zljn
'vermijdbare' gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld sterfte aan theumatische

hartziekte. Voor deze ïermijdbare'gezondheidsproblemen geldt dat ze bij goede

zorg niet of slechts bij uiuondering voor zullen komen, ongeacht de gezondheids-

toestand voorafgaand aan de interventie. Hoofdstuk 4 bevat een ovetzicht van
landelijke registraties die zich in beginsel lenen voor monitoring van drie categorieën

van'vermijdbare'gezondheidsproblemen, namelijk vermijdbare'sterfte, ziekte en

beperkingen. Voorbeelden van deze registtaties zijn de doodsoorzakenstatistiek

(voor 'vermijdbare' sterfte) en het aangiftesysteem voor infectieziekten, de

Landelijke Kankerregistratie, de Registratie Leukemie bij kindeten (voor ïermijdba-
re' ziekte). Alleen voor 'vermijdbare'beperkingen geldt dat er in Nederland geen

landelijke registraties zljnwaarmee een betrouwbaar beeld verkregen kan worden

van het optreden ervan.

Hoofdstuk 5 illustreert de bruikbaarheid van de doodsoorzakenstatistiek als bron
voor 'vermijdbare' sterfte. Sterftevariaties werden beschteven tussen provincies

gedurende 7984-1.994. Voor 7 van de 16 bestudeerde (goepen) doodsoorzaken

werden statistisch significante verschillen tussen provincies gevonden: voor sterfte

aan cerrix- en testiscarcinoom, hlpertensieziekte/CvA, influenzaf pneumonie,

cholecystitis/lithiasis, perinatale oorzaken eÍr congenitale cardiovasculaire

aandoeningen. Een eerste verklaring van de vetschillen werd verkregen door
gegevens uit een andere registrade, de Landelijke Medische Registratie, te gebruiken

over het aantal diagnosespecifieke ziekenhuisopnamen (als maat voor de incidentie)

en het aantal gevallen van ziekenhuissterfte (als maat voor de letaliteit). Alleen de

sterftevariaties voor cervixcarcinoom bleken verklaard te worden uit incidentiever-
schillen, hetgeen erop wijst dat eventuele tekortkomingen in de zorg eerder bij de

preventieve dan bij de curatieve zorg gezocht moeten worden. Een sterk vetband
tus-sen ziekenhuissterfte en de totale sterfte, zoals werd aangetoond voor
hypertensie-ziekte/AnÀ, zou kunnen wijzen op eventuele suboptimale zorgin het
ziekenhuis. Nader ondezoek is nodig om vast te stellen of (en zo ja, welke)

gezondheidsaspecten et ten grondslag liggen aan de geconstateerde variaties.

Een tweede analyse, beschreven in hoofdstuk 6, illustreeÍt eveneens de bruikbaar-
heid van de doodsoorzakenstatistiek, ditmaal voor het beschrijven van variaties in
perinatale sterfte, één van de categorieën van 'vermijdbare' sterfte. Voor deze

doodsoorzaak blijken er regionale variaties bestaan in de sterftetend tussen 1984

en 7994. Gemiddeld nam de sterfte in die periode jaarlijks met 7o/o af, maar in de

t'wee zuidelijke provincies, Noord-Brabant en Limburg, bleek de sterfte significant
sneller te dalen dan in de andete provincies.
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Een eetste verklarende analyse wees uit dat de verschillen in sterftetrends niet
samenhangen met zorggerelateetde factoren, dat wil zeggen plaats van de bevalling
(thuis of in het ziekenhuis) of de aanwezigheid van eeÍr ziekenhuis met gespe-
cialiseerde neonatale zorg.

§fel is het mogelijk dat de langzamer dalende sterfte in de niet-zuidelijke regio's een
gevolg is van een snellere toename van hooguraardige, gespecialiseerde zorg. Dit kan
immers tot gevolg hebben dat doodgeboorte vooÍkomefl wordt, ma t dat
pasgeborenen daardoor wel een hoger sterfterisico hebben. Deze hypothese kon
echter niet getoetst worden. De enige sociaal-demografische factor die een verband
met de sterftetrends laat z:rcn is het percenage rooms-katholieke inwonets van een
reg'io. Deze bevinding bleek vervolgens niet verklaard te kunnen wotden door
pariteit of de leeftijd van de moeder. Evenals voor de bevindingen uit hoofdstuk 5,

geldt hiet dat meer gedetailleetde gegevens nodig zijn om inzicht te krijgen in de
achtergronden van sterftevariaties, in dit geval in perinatale sterftetrends.

Hoofdstuk 7 illusueert de bruikbaarheid van een morbiditeitsregistratie op het
gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Variaties in het optÍeden
van deze'vermijdbare'aandoeningen kunnen een aantÀjzing zlin voor variaties in
de preventieve zorg @ijvoorbeeld variaties in de kwaliteit enf of het bereik van
voodichtingscampagnes). In het onderzoek werd gebruik gemaakt van een
registratie van SOA die door verpleegkundigen bij GGD-en en poliklinieken wordt
bijgehouden. Met behulp van de gegevens kon onderscheid gemaakt worden naar
een beperkt aantal SOA en tussen risicogroepen. Het totaal aantal SOA tussen 1984
en 1990 bleek weliswaar te dalen, ma t ta 1988 werd onder meer een stiiging
gevonden van het aantzl homoseksuele maÍrnen met gonoroe. In combinatie met
de geconstateerde toename van het aantal seksuele contacten onder homoseksuele
mannen roept dit devruagop of er mogelijk tekortkomingen in de preventieve zorg
aanwiisbaar zijn. Een nadere evaluatie van (aspecten van) de preventieve zorg kan
hierin mogelijk inzicht verschaffen.

De tot nu toe genoemde uitkomsten hebben voomamelijk beuekking op interven-
ties die gericht zljn op de preventie va;n ziekte en/ of de gevolgen ervan in teÍmen
van sterfte. In hoofdstuk 8 is onderzocht in hoeverre aandoeningen die optreden
als complicades van chronische aandoeningen, als uitkomstindicatoren in de
gezondheidszorg bruikbaar zljn. Dit onderzoek is uitgevoerd voor patiënten die een
cerebrovasculair accident (CVA) hebben doorgemaakt. Bij complicaties van CVA
kan gedacht woÍden aan long- en urineweginfecties en decubitus. De inventarisatie
wees uit dat het optreden van deze complicaties weliswaar door goede zotg te
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berhvloeden is (en daarmee in principe gebruikt kan worden als uitkomstindicator),
maar dat complicaties in de gezondheidszorg (dat wil zegger in verpleeghuizen,

revalidatiecentÍa, ziekenhuizen etc.) niet betrouwbaar worden getegistreerd.

Voorlopig zalhetbewaken vandezeuitkomstrnaatdan ookvootal op kleine schaal

kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld binnen een instelling).

Hoofdstuk 9 beschrijft in hoeverre gezondheid-gerelateetde kq/aliteit van leven

bruikbaar is als uitkomstindicatot voor kwaliteitsbewaking. Behalve het vootkómen
van complicaties is ook het'bevorderen van de kwaliteit van leven' een doelstelling

in de zorg voor chronisch zieken. Voor het meten van gezondheid-gerelateerde

kwaliteit van leven, kort'weg gezondheidstoestand, is inmiddels een veelheid aan

instrumenten (in de voÍÍn van vragenlijsten) beschikbaar. Er komt, onder meet uit
randomized clinical trials, ook steeds meer informatie beschikbaar ovet de mate

waadn de zorg van invloed is op de gezondheidstoestand. De belangriikste

belemmering voor toepassing bij kwaliteitsbewaking is hier de afwezigheid van

registraties waarin de gezondheidstoestand routinematig wordt vastgelegd.

Hoofdstuk 10 geeft een ovetzicht van de resultaten en bevat conclusies en

aanbevelingen voor verder onderzoek. Eén van de conclusies uit de beschreven

deelstudies is dat er op korte termijn voornamelijk 'vermijdbate' uitkomsten uit
beschikbare registraties gehaald kunnen worden. §lanneer uitkomstbewaking in de

toekomst uitsluitend gebaseerd zou worden op beschikbare registraties, dan blijven

uitkomsten onderbelicht §/aarvoor slechts een relatief kleine verandering in de

gezondheidstoestand te behalen is @ijvootbeeld reductie van symPtomen,

bloeddrukverlagrng, verbetering van de kwaliteit van leven). Om de bewaking van

een breder scala aan uitkomsten mogelijk te maken, is het nodig dat beschikbate

registraties uitgebreid of nieuwe registraties opgezetworden. De daartoe benodigde

activiteiten zullen primair vanuit de beroepsverenigingen gestimuleerd moeten

worden. Voor het uitbreiden er,f of opzetten van registraties, waarbij gestatt dient
te worden met een beperkt aanal proeforojecten, kan gebruik gemaakt worden van

de in hoofdstuk 2 gepresenteerde systematiek. Hiermee kan voot elke gewenste

combinatie van patiëntengroep en interventie kan worden vastgesteld v/at een

effectieve maniet van uitkomstbewaking zou zijn. De mogelijkheden voor koppeling

van regisuaties dienen eveneens uitgebteid te worden, aangezien het in de praktiik
veelal niet mogelijk is om alle per patiënt benodigde gegevens in één registratie vast

te leggen. Daartoe vetdient het aanbeveling om elke patiënt wàarvafl gegevens

worden vastgelegd te voorzien van een persoonlijk identificatienummer. Het
opbouwen van eeÍl bewakingssysteem vereist gÍote investeringen die zorgvuldig

tegen de opbrengsten afgewogen zullen moeten wotden.
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Summary 

The central theme of this thesis is the development of outcome indicators for 
monitoring the quality of care and the use of registries for this purpose. An 
outcome indicator is an aspect of health (death, disease, quality of life, etc.) which 
may point to shortcomings in the quality of care. The aims of this thesis are given 
in chapter 1: 

1. To describe the process of developing outcome indicators 
2. To explore and illustrate the possibilities of using available registries as 

sources of outcome indicators 
3. To make recommendations on the construction of a registry-based outcomes 

monitoring system. 

Chapter 2 distinghuishes six steps in the process of developing outcome indicators, 
i.e: 

I. Define the level of quality monitoring 
II. Define the relevant health outcome 
III. Define the other relevant information 
IV. Search or set up data sources 
V. Describe and analyse (variations in) the occurrence of the health indicator 
VI. Study the validity of the indicator 

With regard to the first step, the definition of the level of monitoring (I), a 
distinction can be made between monitoring at the population level (for example 
by comparing outcomes between population groups in different regions) and at the 
health care level (for example by comparing outcomes between hospitals). Steps II 
and III refer to the definition of essential data. These steps are based on a model 
of the relationship between the care process and health outcomes which is also 
described in chapter 2. The model shows that the health of an individual following 
an intervention is determined by the intervention, the health status before the 
intervention and prognostic factors 'outside health care' (age, sex, lifestyle, etc.). The 
development of outcome indicators requires information on all these factors. The 
availability of data sources containing the relevant information (IV) provides the 
opportunity to detect extreme outcomes or to describe variations in the outcome 
indicator which may signal possible suboptimal care M· It is important to repeat 
step V more than once and follow it with an analysis of the health care process. By 
doing so, information can be obtained on the validity of the indicator (VI), i.e., on 
the extent to which the indicator is able to detect shortcomings in health care. 
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Chapters 3 to 9 explore and illustrate the use of available registries as a source of 
outcome indicators (the second aim of the study). Chapter 3 describes an 
exploration of registries at the level of health care, primarily within hospitals. In all 
'local' registries, 'avoidable' negative outcomes of medical care were found, for 
example wound infections, preoperative mortality, accidents within hospitals or 
hospital acquired infections. There are also national registries containing outcome 
indicators which may be useful for quality monitoring in health care. Examples are 
the complication registry of then Association of Surgeons of the Netherlands, The 
National Obstetric Database (containing perinatal outcomes) and the PHARMO 
system (a registry on side effects of drugs). The first two registries contain data on 
both the intervention and health before and after the intervention; the latter is an 
example of a data source which has become available by linking registries. 

In chapter 4, various national registries are presented that can be used as a source 
of outcome indicators for monitoring at population level. Generally, at this level 
there are no opportunities to collect longitudinal data per individual. Therefore, at 
population level relevant outcome indicators are 'avoidable' health outcomes which 
only rarely occur where care is good, irrespective of the health status before the 
intervention. Chapter 4 gives an enumeration of national registries that contain three 
categories of 'avoidable' outcomes, i.e. 'avoidable' death, disease and disability. 
Examples of these registries are the Death Statistics (for 'avoidable' mortality), the 
notificiation system of infectious diseases and the National Cancer Registry (for 
'avoidable' morbidity). There are no registries available in the Netherlands that 
contain valid information on 'avoidable' disability. 

Chapter 5 illustrates the usefulness of the death statistics as a source of 'avoidable' 
mortality. Regional mortality variations (i.e. between the Dutch 'provincies') are 
described for the period 1984-1994. For 7 of the 16 causes of death statistically 
significant variations between regions were found i.e., mortality due to cervical and 
testical cancer, hypertensive and cerebrovascular disease, influenza-/pneumonia, 
cholecystitis/lithiasis, perinatal causes and congenital cardiovascular diseases. An 
initial explanation for these variations was obtained by analysing data on the number 
of diagnosis specific hospital discharges (as a measure of the incidence) and the 
number of hospital deaths (as a measure oflethality) from the National Information 
System on Hospital Care of SIG Health Care Information. Only the mortality 
variations for cervical cancer could be explained by variations in incidence, 
suggesting that shortcomings in health-care should be traced to preventive rather 
than curative care. A strong association between hospital mortality and total 
mortality, demonstrated for hypertensive and cerebrovascular disease, pointed to 
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potential shortcomings in hospital care. Further research is needed to elicit whether 
the oberved variations have been caused by suboptimal care. 

A second analysis, decribed in chapter 6, also illustrates the usefulness of death 
statistics, in this case for the description of variations in perinatal mortality (one of 
the categories of 'avoidable' mortality). For this cause of death, regional variations 
in mortality trend were found between 1984 and 1994. On average, mortality in this 
period declined by 1%, but in the two Southern regions, Noord-Brabant and 
Limburg, mortality declined significantly faster compared to the other regions. An 
initial analysis indicated that the differences in mortality trends were not associated 
with health care factors (i.e., place of delivery (at home or in hospital), or the 
presence of specialised neonatal care). It is nevertheless possible that the slower 
mortality decline in the middle and Northern counties reflects an increasing (or 
higher) quality of highly specialised care. This may have led to a decrease in 
stillbirths together with an increasing number of live births experiencing high 
mortality risks. This hypothesis, however, could not be tested. The only social 
demographic factor indicating a relationship with mortality trends was the 
percentage of Roman Catholics in a region. This finding could not be explained by 
parity or age of the mother. Further research including other causes of death and 
determinants is needed to unravel the causes of regional mortality trend variations. 

Chapter 7 illustrates the applicability of a national registry on sexually transmitted 
diseases (STDs). Variations in the occurrence of these 'avoidable' diseases may 
point to variations in the quality of preventive care. The data for the registry are 
reported by the nursing staff of 44 SID services in the Netherlands. The data could 
be used to distinghuish between different STDs and risk groups. The total number 
of STDs was found to decline between 1984 and 1990, but after 1988 an increase 
was reported in the number of homosexual males with gonorrhoea. The number of 
sexual partners among homosexual males was also found to increase, which raises 
the issue of whether there are potential shortcomings in preventive care. In order 
to be able to answer this question, further research on (aspects of) preventive care 
is needed. 

The outcomes mentioned so far are mainly outcomes of interventions directed at 
the prevention of disease and/ or their consequences in terms of mortality. In 
chapter 8, we studied to what extent diseases which occurr as a complication of 
chronic diseases, can be used as outcome indicators. The study was carried out on 
patients with a cerebrovascular accident. Examples of complications after a 
cerebrovascular accident are lung and urinary tract infections and pressure ulcers. 

211 



Summary 

A review of the literature pointed out that the incidence of complications can be 
influenced by medical care (and therefore in principle are useful as outcome 
indicators). However, registries in health care (i.e., in nursing homes, rehabilitation 
centres and hospitals) generally do not contain valid information on complications. 
Until now, the monitoring of complications has therefore been limited to 
monitoring on a small scale (for example within institutes). 

Chapter 9 describes to what extent health-related quality of life can be used as an 
indicator for monitoring the quality of care. Improving the quality of life, besides 
the prevention of complications, is one of the aims in the care for the chronically 
diseased. A diversity of instruments (i.e. questionnaires) are available for measuring 
health-related quality of care, often referred as health status,. Further, more and 
more information is becoming available on the effects of health care on health 
status. The main barrier for application of health status in monitoring the quality of 
care is the absence of routine registries which contain information about health
related quality of life. 

Chapter 10 gives an overview of the results followed by conclusions and 
recommendations. One of the conclusions of the studies described in this thesis is 
that in the short term, registries mainly monitor 'avoidable' outcomes. If outcomes 
monitoring was based only on existing registries, those outcomes where only a 
relatively small change in health status can be attained will not be included (for 
example, reduction of symptoms, lowering of hypertension, improvement of quality 
of life). To allow the monitoring of a broader range of outcomes, more (extended) 
registries are needed. Professional groups will have a central role in (promoting the) 
building or extension of registries. The description of the process of developing 
outcome indicators, as presented in chapter 2, can be used to define the most 
effective way of outcome monitoring. The possibilities to link registries should be 
improved as well because it will often be impossible to collect all data that are 
needed per individual patient in one registry. In order to enable the linkage of 
registries, each registered patient should obtain a unique identification number. 
During the process of building outcome registries, data should be collected in order 
to evaluate whether the costs of building and holding registries for outcomes 
monitoring counterbalance their effects . 
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Dankwoord

Het onderzoekstraject van de afgelopen jaren is goed vergelijkbaar met een
trektocht. Het nadenken over de bestemming en over de te volgen weg, het gevoel
dat het thuis toch rrogzo slecht niet was, de vastberadenheid om in elk geval door
te zetten, de tevredenheid ovet dat besluit en de voldoening bij het voltooien van
de tocht, het zijn allemaal aspecten van de weg naar dit proefschrift. Velen hebben
eraan bijgedragen om de reis te laten slagen, en daarvoor uil ik hen bedanken. In
de eerste plaats waren goede reisleiders onmisbaar en die §/aren er gelukkig ook, in
de personen vanJohan Mackenbach en Paul van der Maas. De één vooral voor de
beslissingen onderweg, de ander meer vooÍ het uizetten van de koers. Zij hebben
me destijds op pad gestuurd eÍr me onderweg mooie dingen laten zien. E;én daawan
was de opleiding Health Services Research van het NIHES, die ik gedurende het
project kon volgen.

Mijn eerste verblijf onderweg herinner ik me goed. Ik werd ondergebracht in 'de
Tropenhoek', bij Feikje Groenhof en Hendrika Lautenbach. Ik voelde me nog §/at
verloren, maar Feikje en Hendrika v/aren al snel in staat om daar een einde ^ n te
maken. Later ktegen we een andere kamer toegewezen en nog later weer een andere.
Meestal waren daat te veel mensen waren om rustig na te kunnen denken en ook
veranderde de samenstelling van het gezelschap regelmatig . Maar daar was op korte
termijn nu eenmaal niets aan te doen. RikardJuttnann is het langst mijn kamerge-
noot ge§/eest en alleen daarvoot al kan ik hem bedanken. In trektocht-termen was
hij de man met het ijscokarretje: Altijd op hetzelfde hoekje te vinden, gemoedelijk
en steeds bereid om zich van het werk te laten houden.

Caspar Looman was er als een soort van medewerker van de reddingsbrigade.
Zonder hem was ik ongetudjfeld in één van die verraddke, satisdsche draaikolken
geàrofirmen. Marie-Louise Essink had ik niet kunnen missen bij het schrijven van
het artikel over kwaliteit van leven. Het enigszins sectarische subcluster, gevormd
door Arjen van Esch, Rianne Frenken, §7ilco Graafmans,Jan Hendrik Richardus
en Judith §Tolleswinkel waten eÍ voor de projectoverschrijdende discussies over
uitkomstindicatoten. Karien Stronks heeft veel voor me betekend doordat zij
regelmatig meelas en -dacht. De medewetkers van het secretadaat, envooral Else
van den Engel, waren onmisbaar bij de dingen die meesal'nog even snel'moesten.
Ilse Philips tenslotte wist de layout van de tussenmpportages van het project perfect
te verzoÍgen.

En dan waren er de avondjes met de leden van de rJ7erkgroep Staat van de
volksgezondheid, ingesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het was
goed om daar te ziin. rk heb daar iets gevoeld van de beruchte kloof tussen
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wetenschap en praktijk. Ook buiten deze avonden leefden de werkgroepleden mee

met mii en het project en dat heb ik gewaardeerd. Jan van Wijngaarden was mijn
contaclpersoon bij de Inspectie. Hij vond altijd tijd om stukken te lezen, mee te

denken en met ideeën te komen. Meermalen heeft hijin belangrijke mate bepaald
wat de volgende bestemming binnen het pÍoiect zou zljn.

Er was ook een tijd voordat ik de reis aanving. Een deel van die tijd heb ik
doorgebracht bij het Nededands Instituut vooÍ PÍaeventieve Gezondheidszotg
TNO (nu TNO Preventie en Gezondheid geheten). Een souvenit uit die tijd is terug

te vinden in het proefschrift, namelijk het onderzoek naar. seksueel overdraagbare

aandoeningen (SOA). Ik heb fijne herinneringen aan de tiid biiTNO en het deed

me ook goed om een deel van het werk te kunnen gebruiken voor dit proefschrift.
Wim Davidse en Hendriek Boshuizen wil ik hier bedanken als degenen waarmee ik
de SOA-studie heb uitgevoerd. §íim, ik zal je nt niet meer bellen over vafl die

gtote, z\r^Íte, slappe floppies die al lang niet meer in je computeÍ Passen. Van Kees

Schaapveld heb ik in relatief korte tijd heel veel geleerd ovet het schrijven van

Íapporten en het relativeren van hobbels in de weg.

Hoe het gemoeten had zonder maHarcyvan en Nieske van der Laan weet ik niet.

Zlj ontferndenzich elke week oveÍ ons kleine mannetieJaap. Ook papa en maÍna

Treurniet warefl regelmatig bereid om (meestal op het laatste moment) in te

springen. Tenslotte §7im, Jaap en Bart. Jammer gefloeg konden jullie niet echt mee

op de grote reis. En toch waren jullie het meest dichtbij van allemaal. Ik heb nu dit
boekje gemaakt, een soort van reisverslag, misschien wel vooral voor jullie.
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Curiculum Vitae

Hendëtte Treumiet werd op zaterdag2T aprl1968 geboren te Berkel en Rodenrijs.
Zijbezocht de Gereformeerde Scholengemeenschap in Rotterdam, waar zli in 1,986

haar V§7O diploma behaalde. Aansluitend studeetde zij Gezondheidswetenschap-
pen (later Biomedische \Wetenschappen genoemd) aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Gedurende het laatste jaar van haar studie (1990) hep zlj stage bij de afdeling
Epidemiologie van het Nededands Kanker Instituut te Amsterdam. Hier voerde zij
een genetisch-epidemiologische studie uit binnen een gÍoot patiënt-controle
onderzoek oaar de relatie tussen pilgebruik en het ontsaan van mamÍnacarcinoom.
Na het behalen vanhaar doctoraalex^rnen zette zli dtt werk een aantal maanden

vooÍt. Yan 7991 tot en met 1993 was z1j als epidemioloog werkzaam aan het
Nedetlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszotg §IPG-TNO) (ater
TNO Preventie en Gezondheid geheten) in Leiden. Bij het NIPG-TNO werd onder

meer de studie naar seksueel overdraagbarc aandoeningen, opgenomen in dit
proefschrift, uitgevoerd.ln 7993 werd Henriëtte geregistreerd als epidemioloog A.
In augustus van datzelfde jaar begon zij met het in dit proefschrift beschreven
onderzoek aanhet instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Erasmus

Universiteit te Rotterdam. In 7997 voltooide zij de opleiding Health Services

Research van het NIHES (the Netherlands Institute for Health Sciences), w^ara:art

zen7995 begonnenwas. Henriëtte is getrouwd met§fim Hatryvan. Samen hebben

zij twee kinderen: Jaap enBafi.
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