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Beschrijving onderzoek 
Een belangrijk onderdeel van het clinical auditing proces is het verzamelen en analyseren 
van data.  
Momenteel koppelt DICA resultaten aan ziekenhuizen terug middels funnelplots die 
uitkomsten over een vooraf afgesproken tijdsperiode terugkoppelen inclusief 
benchmarkinformatie terugkoppelen1. Met behulp van deze funnelplots, is het voor 
ziekenhuizen niet goed te zien of hun resultaten over de tijd verbeteren danwel 
verslechteren, aangezien de gemiddelde resultaten over een langere tijdsperiode worden 
teruggekoppeld. 

Bij industriële (productie)processen wordt veelal real-time procescontrole toegepast2.  

Inmiddels wordt het real-time in de gaten houden van processen en uitkomsten ook 
onderzocht in de medische wereld3 4, echter wordt dit nog niet toegepast bij nationale 
kwaliteitsregistraties. Een belangrijke, samengestelde uitkomstmaat van de Dutch Surgical 
Aneurysm Audit is Textbook Outcome5. Real-life proces controle biedt voor de Dutch 
Surgical Aneurysm Audit (DSAA) dan ook een kans om de uitkomst Textbook Outcome snel 
aan ziekenhuizen terug te koppelen. 
 
De CUSUM (ook wel cumulatieve som) methode is een methode voor real-life proces 
controle die per ziekenhuis de prestaties real-time over de tijd weergeeft, waarbij rekening 
gehouden wordt met een vooraf bepaald gemiddeld risico op een slechte uitkomst2. De 
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risico gewogen CUSUM houdt daarbij ook rekening met de risico’s van een individuele 
patiënt op een slechte uitkomst2. 

Er zijn 2 manieren om de een CUSUM plot weer te geven. De ‘Observed-Expected (O-E) 
CUSUM’ geeft het verschil weer tussen de geobserveerde uitkomsten en de verwachte 
uitkomsten. Met behulp van de ‘Log Likelihood CUSUM’ kan een vooraf ingestelde 
afwijking (in OR’s) worden gedetecteerd. Ook hierbij wordt op individueel niveau het risico 
van de patiënt meegenomen.  
Wanneer de lijn in de plot stijgt, zijn de uitkomsten slechter dan je zou verwachten op basis 
van de kenmerken van de individuele patiënten en de historische prestaties.  
In de CUSUM-analyses kunnen controle-limieten bepaald worden die aangeven dat een 
periode met slechte uitkomsten niet langer overeenkomt met het uitgangsniveau van de 
uitkomst; er is sprake van een onacceptabel niveau. Wanneer door een ziekenhuis een 
dergelijke controle limiet bereikt wordt en een signaal wordt afgegeven, zou dit voor een 
ziekenhuis aanleiding moeten zijn voor verdere actie (bijv. allereerst de data controleren om 
vervolgens verder onderzoek te doen naar de periode met slechte uitkomsten om snel evt 
verbeteringen door te kunnen voeren)6.  
Controlelimieten hebben een verband met de ‘Average Run Length’. De ‘Out-of control 
Average Run Length’ is het gemiddelde aantal events dat nodig is voordat de controle limiet 
wordt bereikt in het geval dat uitkomsten daadwerkelijk onder niveau zijn. De ‘In-control 
Average Run Length’ is het gemiddelde aantal events dat nodig is voordat de controle limiet 
bereikt wordt, ondanks dat de uitkomsten nog een acceptabel niveau hebben6.  
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