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Kwaliteitsbewaking in de gezondheidszorg: 
ontwikkeling van uitkomstindicatoren 

1. De mogelijkheden voor uitkomstbewaking in de gezondheids
zorg op basis van in Nederland beschikbare registraties 
beperken zich op dit moment tot. het bewaken van 
gezondheidsproblemen die als 'vermijdbaar' beschouwd mogen 
worden. 

2. Voor optimale kwaliteitsbewaking aan de hand van registratie
gegevens is een uniek patientidentificatienummer onrrUsbaar. 

3. Er bestaan in Nederland verschillen tussen provincies in de 
kans om te overlijden aan aandoeningen die bij de huidige 
stand van de medische wetenschap niet of slechts zelden tot 
sterfte hoeven te leiden. 

4. Effectiviteitsonderzoek is geen synoniem van kwaliteits
bewaking. Het eerste gaat over de vraag of iets werkt, het 
tweede over de vraag of datgene gedaan wordt waarvan bekend 
is dat het werkt. 

5. Zolang er in registraties in de gezondheidszorg relatief weinig 
kenmerken van patienten worden vastgelegd, is ziekenhuis
sterfte een betere indicator voor de kwaliteit van de 
patientenpopulatie dan voor de kwaliteit van de zorg. 

6. Wanneer de gerichtheid op uitkomsten van de gezondheids
zorg ten koste gaat van de aandacht voor elementaire aspecten 
van het zorgproces zoals betrokkenheid, bejegening en 
communicatie, dan wordt de patient er niet beter van. 



7. Zoonosen vormen in Nederland een beperkt gezondheids
probleem, dat door zijn aard (relatie met de belangrijke 
veeteeltsector, concentratie bij bepaalde beroepsgroepen, 
mogelijkheden voor preventie) voor sommige doelgroepen 
toch van groot belang is. 

8. De waarschuwing op de verpakking van rookwaren leidt niet 
op grote schaal tot gedragsverandering, omdat de angst voor 
gezondheidsschade zelden opweegt tegen het gemis dat de 
verslaafde met roken compenseert. 

9. Zowel het volleclig volgen van conventies als het geheel 
loslaten ervan leidt tot vervreemcling, hetzij van de eigen 
persoon, hetzij van de gemeenschap waarin de conventies 
gelden. 

10.Het groeiend bewijs voor de hypothese dat de toename van 
astma en andere allergieen in Westeuropese landen een 
neveneffect is van de toegenomen hygiene, onderstreept de 
noodzaak om huishoudelijke activiteiten zoals poetsen en 
boenen niet te overdrijven. 

11. De toekomst verkennen is onmogelijk. 

12. Gezien het nijpend woningtekort in de stad Amsterdam, client 
het !donen van Amsterdammers zoveel mogelijk beperkt te 
blijven. 
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