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Beschrijving onderzoek 
Er zijn meerdere kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren voor beschrijving van kwaliteit van 

zorg ontwikkeld, maar er is geen consensus over wat kwaliteit van zorg nu precies inhoudt.  

In de industrie wordt veel gebruik gemaakt van de ISO-norm: "the totality of features and 

characteristics of a product or service that bears its ability to satisfy stated or implied needs." 

Dit houdt in dat kwaliteit ook bepaald wordt door expliciete en impliciete verwachtingen. 

Benchmarks, indien bekend, kunnen een belangrijke rol bij deze verwachtingen spelen. 

Bovendien lijkt er ook een relatie tussen kosten en kwaliteit te bestaan. Duidelijk is in ieder 

geval wel dat kwaliteit van zorg vele dimensies kent en daardoor moeilijk te kwantificeren is.  

Juist in de oncologische zorg is het van het grootste belang dat een patiënt de best mogelijke 

kwaliteit van zorg krijgt, maar blijkt eens te meer dat het gebalanceerd (of geïntegreerd) 

beoordelen van verschillende grootheden zoals kwaliteit van leven, overleving en bejegening 

onmogelijk is. 

Om aan dit probleem tegemoet te komen hebben wij een allesomvattende definitie van 

kwaliteit geconcipieerd; we noemen dit IQ (integrale kwaliteit).  Zoals hierboven uiteengezet, 

kunnen meerdere variabelen (Vn) de kwaliteit van zorg bepalen:  

V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + …. 

Voorbeelden van mogelijke variabelen zijn: kwaliteit van leven, overlevingsduur, en mate van 

herstel van de pre-morbide toestand. Echter ook afstand tot het ziekenhuis, empathie en pijn 

kunnen als variabele in de vergelijking ingevoerd worden. 

http://www.businessdictionary.com/definition/feature.html
http://www.businessdictionary.com/definition/characteristic.html
http://www.businessdictionary.com/definition/final-good-service.html
http://www.businessdictionary.com/definition/bear.html
http://www.businessdictionary.com/definition/ability.html
http://www.businessdictionary.com/definition/need.html
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Echter: kwaliteit is relatief, dus de variabelen moeten afgezet worden tegen het gemiddelde, 

of benchmark, Vref: 
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Maar omdat niet alle variabelen even belangrijk zijn, moet per variabele een weegfactor 

toegekend worden:  
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De som van W1, W2 …  Wn is gelijk aan 1.0.  Stakeholders in de zorg (patiënten, 

verzekeraars, zorgverleners) moeten samen bepalen hoe groot de weegfactor is die aan een 

variabele wordt toegekend. 

Ook kosten en bijwerkingen zouden bij een definitie van kwaliteit van zorg betrokken worden. 

In onderstaande vergelijking staat K voor kosten, C voor complicaties (en adverse events). 

Ook hier wordt aan elk van de factoren een weegfactor toegekend waarvan de som 1,0 moet 

zijn en waarvan de grootte wederom gezamenlijk bepaald wordt door de stakeholders.  

Kwaliteit van zorg wordt dan uiteindelijk als volgt gedefinieerd: 

 

 

 

Doordat alle uitkomsten door hun respectievelijke referentie-waarde gedeeld worden is Q 

een dimensie-loos getal.  

Met de data die in het kader van de DSCA verzameld worden, is er een unieke gelegenheid 
om dit concept van integrale kwaliteit in de realiteit te toetsen. (NB: Omdat kosten niet binnen 
de DSCA gemeten worden zullen deze in eerste instantie buiten beschouwing gelaten 
worden).  
Een belangrijk bijeffect van dit onderzoek is dat we met alle stakeholders in gesprek gaan 
over weegfactoren: wat vinden de verschillende partijen belangrijk in de zorg. De balans 
tussen enerzijds gezondheidswinst, kosten en bijwerkingen komt hierbij aan de orde. Uit de 
resultaten en de daarop volgende discussie met de stakeholders volgt uiteindelijk een breed 
gedragen en integrale definitie van kwaliteit van oncologische zorg. Verder verwachten wij 
dat de spiegelinformatie over de geleverde prestaties verbetering stimuleert.  
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Niet alleen levert deze definitie van kwaliteit een onderling vergelijkbare score per 
zorgproduct (in dit geval colo-rectaalcarcinoom) op, maar tevens worden de determinanten 
van die kwaliteit zichtbaar: welke variabele draagt bij aan een goede of juist minder goede 
score. In potentie zouden bijvoorbeeld patiënten kunnen  afgaan op de totaalscore, maar ook 
een zorgverlener kiezen die goed scoort op de elementen waar die individuele patiënt aan 
hecht. Vindt de betreffende patiënt kwaliteit van leven belangrijker dan overlevingsjaren, dan 
kan hij/zij een behandelaar kiezen die daar goed op scoort. Is de mate waarin empathie 
ervaren is belangrijker dan de afstand tot het ziekenhuis, dan kan de patiënt daar voor 
kiezen. Ook voor de andere stakeholders (zorgverleners, verzekeraars) kunnen totaalscore 
en de onderlinge samenhang tussen de variabelen inzichtgevend kunnen zijn. 
 
Beoogde publicatie 
Integrale kwaliteit (IQ) van colo-rectale kankerbehandeling in Nederland gebaseerd op DSCA 
data. 


