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Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? 

De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te meten vanuit het perspectief van de 

patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een ziekenhuis of ParkinsonNet regio in kaart 

te brengen op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. 

Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van 

verschillende ziekenhuizen en/of ParkinsonNet regio’s.  

Hoe ziet de CQI Parkinson eruit? 
De CQI Parkinson bestaat uit 23 items. Deze vragenlijst meet de ervaringen van patiënten met de zorg 

rondom de ziekte van Parkinson geleverd door de verschillende zorgverleners binnen een ziekenhuis 

en/of ParkinsonNet regio. De vragenlijst begint met een vraag of de patiënt wel of niet zorg voor de 

ziekte van Parkinson heeft ontvangen in de afgelopen 12 maanden. Vervolgens komen de 

verschillende thema’s met betrekking tot de ervaringen met de zorg aan bod en de totaaloordelen 

van patiënten in de vorm van het geven van een cijfer. De lijst start met achtergrondvragen en vragen 

over de gezondheid van de patiënt.  

Welke verschillen tussen ziekenhuizen of ParkinsonNet regio’s kan ik met de CQI 

Parkinson in kaart brengen? 
In het validatieonderzoek met de CQI Parkinson in 2013 is het volgende geconcludeerd. Het 

verbeterpotentieel van de lijst is hoog gebleken: ParkinsonNet regio’s en ziekenhuizen kunnen de 

vragenlijst gebruiken om hun service gerichter aan te passen aan de wensen en behoeften van hun 

patiënten.  

Uit de schaalconstructie kwamen drie schalen naar voren: Informatievoorziening, Bejegening en 

deskundigheid en Participatie. Daarnaast bleken ook de items over wachttijden neurologie, de 

coördinatie van de zorg, het cijfer voor de zorg en de aanbevelingsvraag relevante informatie op te 

leveren. Op basis van de psychometrische analyses zijn twee schalen (thema’s) uit de CQ-index weg 

gevallen, waarvan patiënten bij de constructie van de vragenlijst aangegeven hebben deze belangrijk 

te vinden. Daarom is er vooralsnog uitgebreid met de schalen ‘Persoonlijke aandacht’ en 

‘Samenwerking en continuïteit’. 

Welke schalen bevat de CQI Parkinson? 
De CQI Parkinson bestaat uit de volgende schalen: 

Vraagnummers Schaal 

8 t/m 10 Informatievoorziening 

11 t/m 13 Samenwerking en Continuïteit 

14 t/m 19 Persoonlijke aandacht 

20 t/m 21 Wachttijden 

 

Over deze schalen kunnen schaalscores worden berekend zoals omschreven in CQ-index Ziekte van 

Parkinson: Schaalconstructie, betrouwbaarheid en discriminerend vermogen (Van de Camp, januari 

2015) en Werkwijzen CQI-metingen PRO 07 en WIS 07.01. 

 

https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-analyses/Procedure-07-Analyses.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-analyses/Werkinstructie-07.01-Berekening-CQI-schaalscores.pdf
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Verder zijn de volgende aanvullende vragen relevant gebleken: 

22 Cijfer zorg 

23 Aanbevelingsvraag 

 

Hoe groot moet de steekproef zijn bij een meting met de CQI Parkinson? 
Als het doel van de meting is om de prestaties van verschillende ziekenhuizen en/of ParkinsonNet 

regio’s te vergelijken, dan zijn er meer respondenten per ziekenhuis of regio nodig. Het onderzoek 

met de CQI Parkinson heeft voor de schalen ‘Informatievoorziening’ en ‘Wachttijden neurologie’ 

alsmede de items ‘Cijferzorg’ en ‘Aanbeveling’ verschillen laten zien. Uit de steekproefberekening 

bleek dat het benodigde aantal respondenten respectievelijk 193 voor informatie, 176 voor 

wachttijden, 307 voor cijferzorg en 283 voor aanbeveling zou moeten zijn. Bij een verwachte respons 

van 50% moeten in dat geval voor de schalen ca. 400 patiënten per ziekenhuis of regio worden 

aangeschreven. De haalbaarheid hiervan zou in de praktijk getoetst moeten worden. 

Hoeveel instellingen moeten deelnemen bij een vergelijkend onderzoek met de CQI 

Parkinson? 
Als het doel van de meting is om de prestaties van verschillende ziekenhuizen of regio’s te vergelijken, 

dan is het wenselijk om of meer ziekenhuizen en regio’s mee te laten werken aan het onderzoek, met 

een minimum van 30. Indien het aantal zorggroepen lager is dan 30 is dit acceptabel op het moment 

dat het gaat om alle zorggroepen binnen Nederland (zie het ‘Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-

metingen WIS 07.02’).  

Hoe trek ik een steekproef bij een meting met de CQI Parkinson? 
Bij het trekken van een steekproef dienen de richtlijnen beschreven in het ‘Handboek Eisen en 

Werkwijzen CQI-metingen PRO 02’ gevolgd te worden. Instellingen die met de CQI Parkinson willen 

gaan werken, kunnen een steekproef trekken uit patiënten waarbij sprake is van:  

o Diagnose Ziekte van Parkinson (‘DBC-code 0330.501 zorgproductgroep 060301’) 

o Leeftijd: ouder dan 18 jaar 

o De exclusiecriteria voor de steekproef zijn als volgt. Patiënten worden uitgesloten als deze:  

o Jonger zijn dan 18 

o Parkinsonisme of een andere aandoening hebben, maar géén diagnose Ziekte van Parkinson 

Hoe gaat de dataverzameling met de CQI Parkinson in zijn werk? 
De CQI Parkinson is bedoeld om te worden gebruikt als digitale vragenlijst. Of van voldoende mensen 

in de steekproef een mailadres beschikbaar is en de representativiteit van de respondenten voldoende 

gewaarborgd kan worden, moet nog in de praktijk bewezen worden. Als dit niet haalbaar blijkt is het 

toegestaan om een mixed model dataverzameling uit te voeren. Volg hierbij de instructies in het 

‘Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 03’. Het is wel relevant dat er ergens vastgelegd 

wordt welke methode is gebruikt. Bij de analyses kan dan bekeken worden of de wijze van 

dataverzameling invloed heeft op de resultaten (levert het een andere groep respondenten op). 

Hoe gaat de data-invoer bij de CQI Parkinson in zijn werk? 
De online dataverzameling gaat via ParkinsonInzicht, een portaal waarop de patiënt één keer per 

twee jaar een uitnodiging krijgt om de CQI in te vullen. In Parkinsoninzicht wordt informatie over 

patiënten met de ziekte van Parkinson geregistreerd. Patiënten kunnen bij hun neuroloog of 

Parkinsonverpleegkundige aangeven mee te willen doen met de registratie. Zij ontvangen dan 

https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-analyses/Werkinstructie-07.02-Vergelijkende-analyses-en-casemix-adjustment.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-analyses/Werkinstructie-07.02-Vergelijkende-analyses-en-casemix-adjustment.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-%20steekproef/Procedure-02-Steekproeftrekking.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-%20steekproef/Procedure-02-Steekproeftrekking.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek%20-%20dataverzameling/Procedure%2003-Schriftelijke-en-of-online-dataverzameling.pdf
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tweemaal per jaar vragenlijsten over o.a. kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg. Als patiënten 

niet reageren op de mail zullen ze nog twee reminders krijgen gestuurd om de lijst alsnog in te vullen. 

Een keer per twee jaar wordt de CQI aan deze patiënten voorgelegd.  Bij schriftelijke dataverzameling 

vindt de data-invoer bij voorkeur plaats door middel van scannen. Gegevens die online worden 

verzameld dienen direct opgeslagen te worden in een databestand. Zie het ‘Handboek Eisen en 

Werkwijzen CQI-metingen PRO 05’ voor de richtlijnen voor het verwerken van de gegevens. In het 

‘Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS 05.01’ staat beschreven welke stappen 

uitgevoerd moeten worden om de kwaliteit van de data-invoer te controleren en in het ‘Handboek 

Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS 05.03’ staat beschreven hoe databestanden op te leveren.  

Hoe gaat de opschoning van de gegevens bij de CQI Parkinson in zijn werk? 
De stappen die uitgevoerd moeten worden voor het opschonen van het databestand staan 

beschreven in het ‘Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 06’, ‘WIS 06.01’ en ‘BIJ 06.01’. 

Hieronder worden de stappen genoemd waarbij enkele stappen voor de CQI Parkinson nader 

gespecificeerd zijn.  

NB. Het kan zijn dat sommige opschoningstappen bij het online afnemen van de vragenlijst niet van 

toepassing zijn (bijv. het opschonen van screeningsvragen, omdat dit automatisch is ingebouwd). 

Voor de volledigheid worden hieronder wel alle opschoningstappen genoemd. 

1 Controle 

Check op kwaliteit van de data-invoer 

Controle op dubbel ingevoerde respondenten/vragenlijsten 

2 Mensen verwijderen die ten onrechte zijn aangeschreven 

2.1 Verwijderen van lijsten retour wegens ‘overleden’ 

2.2 Verwijderen van lijsten ‘onbestelbaar retour’ 

2.3 Verwijderen van respondenten die niet tot de doelgroep behoren 

De volgende respondenten behoren niet tot de doelgroep en dienen verwijderd te worden: 

- Respondenten die bij vraag 1 aangeven in de afgelopen 12 maanden geen zorg te hebben 

ontvangen voor de ziekte van Parkinson 

- Respondenten die vraag 1 niet hebben ingevuld 

3 Deelnemers verwijderen die wel behoren tot de doelgroep, maar die de vragenlijst onvoldoende 

of niet op de juiste manier hebben ingevuld 

3.1 Verwijderen lege cases 

3.2 Verwijderen van respondenten die de vragen niet zelf hebben beantwoord  

Respondenten die aangeven dat ze hulp bij het invullen van de vragenlijst hebben gehad (‘ja’ op de 

extra vraag ‘Heeft iemand u geholpen bij het invullen van de vragenlijst?’). 

3.3 Controle screeningsvragen en vervolgvragen 

3.4 Verwijderen van respondenten die onvoldoende vragen hebben beantwoord 

https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-data-invoer/Procedure-05-Data-invoer-en-oplevering-van-de-gegevens.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-data-invoer/Procedure-05-Data-invoer-en-oplevering-van-de-gegevens.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-data-invoer/Werkinstructie-05.01-Controle-data-invoer.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-data-invoer/Werkinstructie-05.03-Het-opleveren-van-de-gegevens-aan-de-opdrachtgever.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-data-invoer/Werkinstructie-05.03-Het-opleveren-van-de-gegevens-aan-de-opdrachtgever.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-controleren/Procedure-06-Controle-van-data.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-controleren/Werkinstructie-06.01-Het-opschonen-van-data-bij-schriftelijke-dataverzameling.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-controleren/Bijlage-06.01-Opschoningsprocedure-schriftelijke-en-of-online-dataverzameling.pdf
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Respondenten die onvoldoende vragen hebben beantwoorden moeten verwijderd worden. Het gaat 

om respondenten die 9 of meer van de sleutelvragen niet hebben ingevuld. De CQI Parkinson bestaat 

uit de volgende 18 sleutelvragen: 5 t/m 7, 8 t/m 21 en 23. 

3.5 Verwijderen van respondenten bij wie één of meer van de variabelen voor casemix adjustment mist 

Als ziekenhuizen of regio’s met elkaar vergeleken worden, dan moeten van de respondenten alle 

case-mix variabelen bekend zijn. In de CQI Parkinson wordt gevraagd naar de volgende case-mix 

variabelen: leeftijd, geslacht, opleiding en ervaren gezondheid. Respondenten die één of meer van de 

bijbehorende vragen niet ingevuld hebben dienen verwijderd te worden. Ook respondenten die bij de 

vraag naar opleiding ‘Anders, namelijk’ hebben aangevinkt moeten verwijderd worden. Geslacht en 

leeftijd kunnen in de toekomst uit de registratie gehaald worden, deze worden dan verwijderd uit de 

vragenlijst. 

Hoe zien de analyses bij een meting met de CQI Parkinson eruit? 
Het analyseren van gegevens verzameld met de CQI Parkinson bestaat uit een aantal stappen. De 

richtlijnen voor het uitvoeren van de responsanalyses staan beschreven in ‘Eisen en Werkwijzen CQI-

metingen WIS 06.03’. ‘Eisen en Werkwijzen CQI-metingen PRO 07’ en ‘WIS 07.01’ beschrijven hoe 

vervolgens per vraag en per schaal/kwaliteitsdimensie CQI-scores berekend kunnen worden. Bij het 

vergelijken van instellingen moeten de richtlijnen beschreven in ’Eisen en Werkwijzen CQI-metingen 

WIS 07.02’ gevolgd worden.  

Hoe zien de rapportages over een meting met de CQI Parkinson eruit? 
De vorm van de rapportage wordt in belangrijke mate bepaald door de achterliggende doelstelling bij 

de meting met de CQI Parkinson. 

o Voor keuze informatie wordt gerapporteerd via ParkinsonAtlas 

o Voor informatie over zorginkoop wordt gerapporteerd via Zorgprisma en DICA 

o Voor informatie over verbetering wordt gerapporteerd via ParkinsonInzicht 

Om bij een rapportage de anonimiteit van de respondenten te waarborgen moet per ziekenhuis of 

regio van minimaal 10 respondenten een ingevulde CQI Parkinson beschikbaar en bruikbaar zijn. 

 

https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-controleren/Werkinstructie-06.03-Responsanalyses.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-controleren/Werkinstructie-06.03-Responsanalyses.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-analyses/Procedure-07-Analyses.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-analyses/Werkinstructie-07.01-Berekening-CQI-schaalscores.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-analyses/Werkinstructie-07.02-Vergelijkende-analyses-en-casemix-adjustment.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/CQI-handboek-analyses/Werkinstructie-07.02-Vergelijkende-analyses-en-casemix-adjustment.pdf
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