
Indicatoren 

Inleiding 
In de richtlijn is beschreven wat de gewenste wijze van werken is om veilige zorg voor patiënten 
te realiseren. Indicatoren zijn bedoeld om te meten of de huidige manier van werken 
overeenkomt met de gewenste manier van werken en waar mogelijkheden liggen voor 
verbetering.  
Indicatoren zijn meetbare elementen van de zorgverlening waarvoor bewijs of waarover 
consensus bestaat dat ze een aanwijzing geven over de mate van de kwaliteit van de geleverde 
zorg. Indicatoren kunnen de structuur van zorg betreffen, de processen of de uitkomsten van 
zorg. Een indicator heeft een signaalfunctie: het is geen directe maat voor kwaliteit, maar wijst 
op een bepaald aspect van het functioneren en kan aanleiding zijn tot nader onderzoek. 
Indicatoren zijn van groot belang voor kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. Het 
daadwerkelijk meten van aspecten die samenhangen met de kwaliteit van zorg en op grond van 
die meting het eventueel invoeren van verbeteringen, is de basis voor goede en veilige zorg.  
 
Interne of externe indicatoren 
Indicatoren kunnen zorgaanbieders inzicht geven in de resultaten van het eigen zorgproces en 
helpen bij interne sturing en verbetering ervan. Indicatoren met dit doel worden interne 
indicatoren genoemd. Indicatoren kunnen ook gebruikt worden om de prestaties van 
maatschappen onderling te vergelijken (benchmarken), en hierdoor een proces van 
voortdurende kwaliteitsverbetering te stimuleren.  
Indicatoren kunnen ook worden gebruikt voor externe verantwoording. De overheid, Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) en patiënten / consumenten willen beoordelen of 
zorgaanbieders voldoende kwaliteit leveren en streven daarvoor naar geschikte indicatoren. 
Indicatoren met dit doel worden ook wel externe indicatoren genoemd. De externe indicatoren 
kunnen bijvoorbeeld ook bij DBC-onderhandelingen worden gebruikt. De indicatoren die zijn 
ontwikkeld voor het pre- en peroperatief traject zijn primair bedoeld als interne indicatoren.  
 
Gebruik van indicatoren 
Op basis van de richtlijn zijn een aantal indicatoren ontwikkeld voor het pre- en peroperatief 
traject. Zorgaanbieders zijn niet verplicht om al deze indicatoren continu te registreren. Omdat 
de indicatoren bedoeld zijn om zorgaanbieders te helpen bij interne sturing en verbetering, 
dienen de aanbieders veelal zelf te bepalen welke indicatoren ze wanneer gebruiken. Ook 
kunnen deze indicatoren (of een subset daarvan) door wetenschappelijke verenigingen worden 
gebruikt bij hun kwaliteitsvisitatie. 
De indicatoren hebben betrekking op alle patiënten die een chirurgische procedure moeten 
ondergaan, behalve wanneer het spoedeisende karakter van de ingreep zodanig is dat het 
volgen van de richtlijn niet verantwoord is. 
De indicatoren zijn bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij een dergelijke  ingreep. 
De implementatie van de richtlijn en het gebruik van de indicatoren is de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de Raden van Bestuur van de ziekenhuizen en de zorgverleners.  
 
Indicatorset in ontwikkeling 
Op basis van de richtlijn Preoperatief en Peroperatief Traject  zijn op een systematische manier 
indicatoren verzameld. Uit de literatuur is bekend dat indicatorsets die gebaseerd zijn op 
richtlijnen alleen proces- en structuurindicatoren bevatten (Hermens 2006, Ouwens 2007). Dit is 
ook hier het geval geweest. De werkgroep heeft daarom een aparte discussie gevoerd over 



mogelijke uitkomstindicatoren. In deze discussie kwam naar voren dat het passender is om de 
discussie over uitkomstindicatoren grondig over te doen wanneer ook de aanbevelingen over 
het postoperatieve traject gereed zijn. Uitkomstindicatoren hebben vanzelfsprekend betrekking 
op de uitkomst van het hele proces (pre-, per- en postoperatief) en kunnen dus pas nadat de 
hele richtlijn compleet in de indicatorenset worden opgenomen. De afspraak is gemaakt om 
tijdens het ontwikkeltraject van de richtlijn Postoperatief Traject hier uitvoerig bij stil te staan.  
Ook de bij deze opgeleverde set indicatoren moet worden gezien als een set in ontwikkeling. De 
inzichten en aanbevelingen uit het traject postoperatief kunnen leiden tot bijstellingen ook van 
deze opgeleverde set. 

  

Methode  
Indicatoren hebben als doel inzicht te verschaffen waar de zorg afwijkt van de wenselijke zorg. 
Dit kan gaan over verschillende kwaliteitsdomeinen, zoals: effectiviteit, veiligheid, doelmatigheid 
of tijdigheid. Deze domeinen zijn afgeleid van de Institute of Medicine (IOM) criteria die het 
begrip kwaliteit definiëren (IOM, 2001; Koning, 2007). Tabel 1 geeft een overzicht van de zes 
IOM criteria. De belangrijkste focus voor de richtlijn Preoperatief Traject is veiligheid, en dat 
geldt daarmee ook voor de gekozen indicatoren.  
 
Tabel 1. Institute of Medicine (IOM) criteria voor kwaliteit van zorg 

Kwaliteitsdomeinen Definities 
Effectiviteit De mate waarin (vooraf) geformuleerde doelstellingen in de praktijk worden bereikt 
Tijdigheid Op het juiste tijdstip aanbieden van (preventieve) zorg en voorkomen van onnodige 

wachttijden na een positieve screeningsuitslag 
Efficiëntie Zorg die verspilling vermijdt 
Veiligheid Vermijden van schade bij interventies die bedoeld zijn voor het bevorderen van de 

gezondheid 
Toegankelijkheid Toegang tot (zorg)voorzieningen en interventies wordt niet belemmerd door 

persoonlijke kenmerken zoals geslacht of etniciteit 
Doelgroepgerichtheid Respecteren van voorkeuren, noden en waarden van doelgroepen en daarnaar 

handelen 

 

De indicatoren zijn ontwikkeld als deel van een indicatorenset die betrekking heeft op het hele 
perioperatieve traject (pre-, per-, en postoperatief). Voor de richtlijn Preoperatief Traject en de 
richtlijn die daarop aansluit, de richtlijn Peroperatief Traject zijn in één procedure 
conceptindicatoren ontwikkeld. De richtlijn Postoperatief Traject (met aparte indicatoren) zal 
aansluiten op deze eerste twee delen. Het proces dat gevolgd is voor de ontwikkeling van de 
huidige indicatorset wordt hieronder in stappen beschreven en gevisualiseerd in figuur 1. 
 
Stap 1. Aanbevelingen pre- en peroperatief traject 
Voor het pre- en peroperatief traject geldt dat de kerngroep is gestart met het in grote lijnen 
beschrijven van de processen die de patiënt hierin doorloopt. Als input zijn hierbij beschikbare 
literatuur en praktijkvoorbeelden gebruikt. Per stap in het proces is beschreven wat de minimale 
informatie is die moet worden vastgelegd, welke informatie moet worden overgedragen en waar 
de eindverantwoordelijkheden liggen. Op cruciale momenten in het traject zijn ‘stopmomenten’ 
gedefinieerd, waarbij de patiënt pas verder kan in het traject als aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan. Op basis van deze procesbeschrijving zijn conceptaanbevelingen geformuleerd door de 
kerngroep. 
 



Stap 2. Beoordeling aanbevelingen via Synmind en e-mail  
De conceptaanbevelingen zijn met behulp van Synmind (webbased discussieforum) of per mail 
voorgelegd aan de brede werkgroep met de vraag om de aanbevelingen op een 
negenpuntsschaal te beoordelen op relevantie voor de kwaliteit en veiligheid van de operatieve 
zorg. Tevens is er gevraagd naar een top-3 van meest relevante aanbevelingen voor indicatoren. 
De werkgroepleden konden ook verbeteringen in de formulering voorstellen.  
Omdat de richtlijn zich met name richt op het proces, heeft de beschreven procedure vooral 
proces- en structuur indicatoren opgeleverd (zie ook 3.1.1 Indicatorset in ontwikkeling).  
 
Stap 3. Consensusbijeenkomst 
De individuele beoordelingen van de werkgroepleden zijn verwerkt en geanalyseerd. Dit is mede 
gedaan met behulp van de IQ-consensus-tool, waarbij de aanbevelingen gerangschikt zijn op 
basis van de volgende drie criteria (Campbell 2000, Hermens 2006, Mourad 2008): 

- mediane score van ≥8, 
- >70% van de scores liggen in één tertiel van de negenpuntsschaal (mate van consensus), 
- >20% gescoord in de top 3. 

De resultaten van de beoordelingsronde zijn besproken in een consensusbijeenkomst. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn de potentiële indicatoren niet alleen beoordeeld op relevantie voor 
kwaliteit en veiligheid van het peri-operatieve proces, maar is ook gekeken naar de 
meetbaarheid.  
 
Stap 4. Test op meetbaarheid 
De vastgestelde conceptset indicatoren is in een tweetal ziekenhuizen getest op meetbaarheid 
door middel van interviews en observatie van systemen. Er is gekeken in hoeverre het mogelijk is 
de gegevens te achterhalen, die voor het meten van de voorgestelde indicatoren nodig zijn. Deze 
informatie is gebruikt voor het bijstellen van de indicatoren en het opstellen van de factsheets. 
 
Stap 5. Praktijktest 
Na verwerking van de resultaten van de test op meetbaarheid is een praktijktest verricht in drie 
ziekenhuizen. Hierbij is de dataverzameling in twee delen gesplitst; het eerste gedeelte bestond 
uit het meten van indicator 1: de STOP-bundel. Voor deze indicator is een checklist opgesteld, 
die bij een aantal patiënten is meegegaan tijdens het peri-operatieve traject. Er is voor gekozen 
om in elk ziekenhuis een ander specialisme te laten participeren, waarbij de ziekenhuizen vrij 
waren in hun keuze. Het tweede gedeelte betrof indicator 2 tot en met 8. Deze structuur- en 
uitkomstindicatoren zijn op ziekenhuisniveau uitgevraagd aan de contactpersonen en waar 
mogelijk zijn data verzameld.  
 
 



Figuur 1: Stappen voor de indicatorontwikkeling  
 

1. Aanbevelingen opgesteld voor

pre- en peroperatief traject

2. Schriftelijke beoordeling van de 

aanbevelingen op relevantie voor kwaliteit en 

veiligheid 

3. Consensusbijeenkomst:

- Indicatoren uit richtlijn

- Uitkomstindicatoren uit literatuur

4. Conceptset indicatoren getest op 

meetbaarheid

5. Praktijktest basisset indicatoren in vier 

ziekenhuizen 

  
 

Resultaten  
De groslijst met 86 aanbevelingen is individueel gescoord door de werkgroepleden. Op basis van 
de individuele beoordelingen, discussies tijdens de consensusbijeenkomst en resultaten van de 
test op meetbaarheid zijn uiteindelijk 8 indicatoren geselecteerd voor de praktijktest in drie 
ziekenhuizen. Een overzicht van de 8 indicatoren is terug te vinden in tabel 2. In de volgende 
pagina’s is ook uitgebreidere informatie opgenomen over de uitgevoerde praktijktest. 
 
Tabel 2. Indicatorenset pre- en peroperatieve zorg 

Nr. Korte beschrijving van de indicator 
1 STOP-bundel (als geheel en als afzonderlijke stopmomenten) 
2 Geïntegreerd multidisciplinair perioperatief patiëntendossier 
3 Lokaal protocol antibiotica en anticoagulantia 
4 Taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot medische apparatuur 
5 Prospectieve risicoanalyses medische apparatuur 
6 Lokaal OK-reglement hygiëne 
7 Surveillancesysteem voor postoperatieve wondinfecties 
8 Tijdige toediening antibioticaprofylaxe 

 



Resultaten praktijktest indicatoren 
De formulering van indicator 1 tot en met 8 en de bijbehorende subvragen is waar nodig 
aangepast op basis van opmerkingen uit de praktijktest. Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen 
gedaan naar aanleiding hiervan.  
Drie specialismen, in elk praktijkziekenhuis één, hebben in totaal voor 56 patiënten gegevens 
verzameld voor indicator 1: STOP-bundel. De participerende specialismen waren KNO, algemene 
chirurgie en neuro/plastische chirurgie. In tabel 3a is voor elk stopmoment apart aangegeven bij 
hoeveel patiënten het stopmoment is ingevuld en tabel 3b laat zien in hoeveel gevallen het 
stopmoment daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.  
De tabellen 3a en 3b geven weer dat in 2 van de 3 ziekenhuizen de stopmomenten allemaal 
ingevuld zijn (100% score in tabel 3a), maar dat dit niet direct resulteert in het daadwerkelijk 
plaatsvinden van de stopmomenten (<100% score in tabel 3b). De resultaten van de praktijktest 
maken niet inzichtelijk welke acties zijn ondernomen indien er onduidelijkheden waren tijdens 
het stopmoment, waardoor dit mogelijk niet (goed) uitgevoerd is.  
 
Tabel 3a. Procesindicator: stopmoment is ingevuld  

Stopmoment  Ziekenhuis A  
(N=20) 

Ziekenhuis B  
(N=17) 

Ziekenhuis C  
(N=19) 

Totaal 
(N=56) 

I. Pre-operatief risicomanagement Niet gemeten 17 (100%) 19 (100%) 36 (100%) 
II. Planning Niet gemeten Niet gemeten Niet gemeten Niet gemeten 
III. Controle actuele situatie 20 (100%) 17 (100%) 7 (36.9%) 44 (78.6%) 
IVa. Pre-time-out 20 (100%) 17 (100%) 10 (52.7%) 47 (83.9%) 
IV. Time-out 20 (100%) 17 (100%) 12 (63.2%) 49 (87.5%) 
V. Sign-out 20 (100%) 17 (100%) 11 (57.9%) 48 (85.7%) 

 
Tabel 3b. Procesindicator: stopmoment heeft plaatsgevonden  

Stopmoment Ziekenhuis A  
(N=20) 

Ziekenhuis B  
(N=17) 

Ziekenhuis C  
(N=19) 

Totaal 
(N=56) 

I. Pre-operatief risicomanagement Niet gemeten 16 (94.1%) 19 (100%) 35 (97.2%) 
II. Planning Niet gemeten Niet gemeten Niet gemeten Niet gemeten 
III. Controle actuele situatie 13 (65%) 17 (100%) 6 (31.6%) 36 (64.3%) 
IVa. Pre-time-out 18 (90%) 17 (100%) 9 (47.4%) 44 (87.6%) 
IV. Time-out 19 (95%) 17 (100%) 12 (63.2%) 53 (94.6%) 
V. Sign-out 18 (90%) 17 (100%) 11 (57.9%) 46 (82.1%) 

 
De praktijktest werd door de praktijkziekenhuizen enthousiast ontvangen. Doordat iedereen 
goed geïnformeerd diende te worden over de opzet van de praktijktest, was het lastig de 
praktijktest niet te zien als implementatie van de stopmomenten. Om de praktijktest een test te 
laten blijven is ervoor gekozen de stopbundel op te knippen in twee delen. Er is voor gekozen om 
stopmoment I ‘pre-operatieve poli anesthesiologie’ apart te meten van de andere 
stopmomenten, omdat tussen het polikliniek bezoek en de uiteindelijke opname behoorlijk wat 
tijd kan verstrijken. Stopmoment II ‘planning’ is helemaal niet meegenomen in de praktijktest, 
omdat de werkgroep zich voornamelijk wilde richten op de stopmomenten waarbij de patiënt 
daadwerkelijk aanwezig dient te zijn. 
 
Op basis van de antwoorden op de structuurindicatoren (tabel 4) blijkt dat de 
praktijkziekenhuizen nog niet over een multidisciplinair digitaal systeem beschikken voor 
dataverzameling, dat er een lokaal protocol voor antibiotica en anticoagulantia aanwezig is en 
dat het ziekenhuismanagement processen rondom medische apparatuur heeft vastgelegd. In 
twee van de drie ziekenhuizen is de prospectieve risicoanalyse (indicator 5) een integraal 



onderdeel in de selectie- en aanschafprocedure van medische apparatuur. Een lokaal OK-
reglement hygiëne (indicator 6) is bij alle ziekenhuizen aanwezig, maar protocollen betreffende 
gedrags- en disciplinemaatregelen en hygiëne checks zijn soms ergens anders vastgelegd. 
Tenslotte, is er bij de drie ziekenhuizen een surveillancesysteem voor POWI’s aanwezig, maar dit 
is nog in ontwikkeling en geldt (nog) niet voor alle specialismen. 

 
Tabel 4. Structuurindicatoren: positief beantwoorde vragen 

Nr Korte beschrijving Aantal  Aantal keer ‘ja’ geantwoord 

  vragen Ziekenhuis A Ziekenhuis B Ziekenhuis C 

2 Geïntegreerd multidisciplinair 
perioperatief patiëntendossier 

2 0 1 1 

3 Lokaal protocol antibiotica en 
anticoagulantia 

6 6 6 6 

4 Taken en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot medische apparatuur 

1 1 1 1 

5 Prospectieve risicoanalyses medische 
apparatuur 

6 n.b. * * 

6 Lokaal OK-reglement hygiëne 5 5 3 3 
7 Surveillancesysteem voor 

postoperatieve wondinfecties 
3 3 3 1 

N.b. = niet beantwoord 
*De prospectieve risicoanalyse is een standaard onderdeel van de procedure voor nieuwe medische 
apparatuur 
 

Voor de uitkomstindicator 8 is gevraagd data betreft toediening van antibioticaprofylaxe te 
verzamelen. De indicator over toediening antibioticaprofylaxe sluit aan bij het VMS 
veiligheidsprogramma ‘Voorkomen van wondinfecties na een operatie’ en de surveillance van 
ziekenhuisinfecties van het PREZIES-netwerk. Data voor deze programma’s wordt voor 13 
indicatoroperaties verzameld en niet alle ziekenhuizen in Nederland zijn bij dit netwerk 
aangesloten, waardoor ervoor is gekozen om deze data niet expliciet op te vragen voor de 
praktijktest.  
Uiteindelijk is gekeken naar de algemene beschikbaarheid van de data: in de praktijktest werd 
gezien dat data wel terug te vinden is, maar vaak via statusonderzoek moet worden verzameld. 
Er zijn wel al initiatieven in ontwikkeling om de data digitaal te gaan registreren. Het digitaal 
registreren van data brengt ook met zich mee dat de data op een meer betrouwbare manier kan 
worden verzameld. 



Factsheets Interne indicatoren 
 
  

Toelichting 

  

 

In dit document worden aan de hand van factsheets alle 10 de indicatoren beschreven: 

 

De indicatoren zijn primair bedoeld als interne indicatoren. Dat betekent dat ze door 

zorgaanbieders gebruikt kunnen worden om inzicht krijgen in de resultaten van het eigen 

zorgproces en om te helpen bij interne sturing en verbetering van dit proces. 

 
 
 
 
  

Waar komen de interne indicatoren vandaan? 
 

 Richtlijn -> indicator 1, 2, 3 en 8 
 

 Werkgroep apparatuur -> indicator 4 en 5 
 

 Werkgroep infectiepreventie en hygiëne -> indicator 6 en 7 



 
 
  

Indicator 1: STOP-bundel 

Operationalisatie 
Het percentage electieve operaties waarbij alle (benodigde) stopmomenten zijn 
uitgevoerd 

Teller 
Aantal electieve operaties waarbij stopmomenten I, III, IV, én V (en indien nodig IVa) 
uit de STOP-bundel zijn uitgevoerd 

Noemer Het totaal aantal uitgevoerde, electieve operaties 

In-/exclusie criteria 

Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke code om 
operaties te selecteren in registratie 
 
Exclusie: - 

Bron teller Checklist stopmomenten OK 

Bron noemer Operatie registratiesysteem 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 



 

 
 
 

Toelichting 
De vragen die de anesthesioloog na afloop van de preoperatieve screening moet kunnen 
beantwoorden zijn de volgende: 
a) Wat is de operatie-indicatie en wat is het perioperatieve risico? 
b) Achten patiënt, operateur en anesthesioloog het perioperatieve risico acceptabel? 
c) Zijn de juiste maatregelen getroffen om het perioperatieve risico zoveel mogelijk te 

beperken? 
d) Gaat de patiënt akkoord met de operatie, de anesthesiologische behandeling en de 

verwachte risico’s? 
Bij het eerste stopmoment wordt door de anesthesioloog gecontroleerd of zowel de operateur 
als de anesthesioloog akkoord hebben gegeven voor de operatie. In de organisatie wordt 
geborgd dat een bespreking plaatsvindt van de patiënten bij wie de anesthesioloog na de 
preoperatieve screening (en eventueel nader onderzoek) geen groen licht kan geven voor de 
voorgestelde operatie. Er vindt dan overleg plaats tussen de anesthesioloog en de operateur (en 
eventuele andere betrokken behandelaars).  
 
Bronnen 
Richtlijn Preoperatief Traject 
  

Indicator 1A 

Stopmoment I: Pre-operatief risicomanagement 

Operationalisatie Het aantal patiënten waarbij stopmoment I is uitgevoerd en vastgelegd 

Teller Aantal patiënten waarbij stopmoment I is uitgevoerd en vastgelegd 

Noemer 
Totaal aantal patiënten dat gezien is op de preoperatieve poli 
anesthesiologie 

In-/exclusie criteria 

Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke code om 
operaties te selecteren in registratie 

Exclusie: - 

Bron teller Checklist stopmomenten OK  

Bron noemer Planning preoperatieve poli anesthesiologie 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 



 
 

Toelichting 
Voordat een definitieve operatiedatum wordt gepland wordt gecontroleerd of aan alle 
voorwaarden is voldaan: zijn alle gegevens bekend, zijn benodigde materialen aanwezig of 
besteld, is voldoende personeel beschikbaar enz., kortom kan de operatie doorgang vinden?  
Indien er gegevens of materialen ontbreken of er andere redenen zijn dat de patiënt niet 
ingepland kan worden, wordt nog geen operatiedatum vastgelegd. De planningsafdeling stelt 
degene die verantwoordelijk is voor het aanleveren van de ontbrekende gegevens of materialen 
op de hoogte dat de patiënt nog niet ingepland kan worden en wat de reden is, en legt dit vast in 
het dossier. Wanneer wel alle gegevens compleet zijn en materialen beschikbaar, wordt de 
operatiedatum vastgesteld en in het dossier vastgelegd. 
In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij wachtlijstbemiddeling) wordt er al een operatiedatum met 
de patiënt afgesproken voordat de anesthesioloog groen licht geeft, dus ook voordat 
stopmoment 2 kan plaatsvinden. Degene die de datum met de patiënt afspreekt, moet dan 
aangeven dat het om een voorlopige datum gaat en dat deze pas na stopmoment 2 bevestigd 
kan worden. 
 
Bronnen 
Richtlijn Preoperatief Traject 
 
 
 
  

Indicator 1B 

Stopmoment II: Planning  

Operationalisatie Het percentage patiënten waarbij stopmoment II is uitgevoerd en vastgelegd 

Teller Aantal patiënten waarbij stopmoment II is uitgevoerd en vastgelegd 

Noemer 
Totaal aantal patiënten dat gezien is op de pre-operatieve poli 
anesthesiologie, waarbij de besproken electieve operatie is goedgekeurd en 
ingepland 

In-/exclusie criteria 

Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke code om 
operaties te selecteren in registratie 

Exclusie: - 

Bron teller Checklist stopmomenten OK 

Bron noemer Operatieplanning 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 



Toelichting 
Nadat de patiënt is opgenomen (bij voorkeur op de afdeling maar in ieder geval vóór 
stopmoment 4(a)) wordt nogmaals gecontroleerd of er aan alle voorwaarden voor een veilige 
operatie is voldaan. Zo wordt gecontroleerd of alle afspraken op het gebied van voorbereiding, 
peroperatieve zorg en nazorg zijn uitgevoerd. Met name betreft dit medicatieveiligheid, 
bloedproducten, de actuele conditie van de patiënt, nuchterheid en eventuele bijzonderheden. 
Op lokaal niveau wordt vastgelegd wie deze controle uitvoert onder de 
eindverantwoordelijkheid van de in de richtlijn genoemde professionals.  
 
De uitvoering van dit controlemoment kan in de praktijk gerealiseerd worden door gebruik van 
het een veiligheids- en informatieoverdrachtsysteem zoals bijvoorbeeld het SURPASS-systeem 
waarin de basiselementen van de WHO-controlelijst (www.who.int/patientsafety/safesurgery) 
zijn verwerkt. Items uit de SURPASS-lijst zijn in deze richtlijn opgenomen. Als gegevens 
ontbreken, afspraken niet zijn uitgevoerd, de conditie van de patiënt belangrijk gewijzigd is of er 
andere redenen zijn waardoor de patiënt niet veilig geopereerd kan worden, worden acties 
ondernomen om de belemmeringen op te heffen. De operateur, de anesthesioloog, de 
verpleegafdeling, de OK-afdeling en eventuele andere betrokkenen worden hiervan op de 
hoogte gesteld. Indien aan alle voorwaarden is voldaan kan het finale akkoord gegeven worden 
en kan de patiënt naar de operatiekamer gebracht worden. De uitkomst van het stopmoment en 
eventuele maatregelen worden in het dossier vastgelegd door de operateur (of gedelegeerde). 
De operateur is eindverantwoordelijk voor het finale akkoord bij dit stopmoment. Dit is een 
procedurele verantwoordelijkheid. 
 
Bronnen 
Richtlijn Preoperatief Traject 
  

Indicator 1C 

Stopmoment III: Controle actuele situatie 

Operationalisatie 
Het percentage patiënten waarbij een operatie gepland staat, waarbij 
stopmoment III is uitgevoerd en vastgelegd 

Teller Aantal patiënten waarbij stopmoment III is uitgevoerd en vastgelegd 

Noemer 
Totaal aantal patiënten waarbij de besproken electieve operatie is 
goedgekeurd en ingepland 

In-/exclusie criteria 

Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke code om 
operaties te selecteren in registratie 

Exclusie: - 

Bron teller Checklist stopmomenten OK 

Bron noemer Operatieplanning 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 



 
 

 
Toelichting 
Wanneer buiten de operatiekamer invasieve voorbereidende handelingen moeten plaatsvinden, 
wordt een zogenaamde pre-time-out uitgevoerd op de holding. Hierbij worden in aanwezigheid 
van de anesthesioloog en een assisterende, samen met de patiënt*, tenminste de identiteit van 
de patiënt, de plaats/zijde van operatie, de soort operatie, de aanwezigheid van benodigde 
materialen en de stollingsstatus en eventuele allergieën gecontroleerd. Deze pre-time-out komt 
niet in plaats van de time-out maar is een extra veiligheidsmoment. De anesthesioloog is ervoor 
verantwoordelijk dat het stopmoment wordt uitgevoerd en wordt vastgelegd. 
 
* in het geval van een minderjarige of wilsonbekwame patiënt tevens indien mogelijk in 
aanwezigheid van een ouder/verzorger of vertegenwoordiger 
 
 
Bronnen 
Richtlijn Preoperatief Traject, Richtlijn Peroperatief Traject 
 
 
  

Indicator 1D 

Stopmoment IVa: Pre-time-out 

Operationalisatie 
Het percentage patiënten waarbij een operatie gepland staat, waarbij 
stopmoment IVa is uitgevoerd en vastgelegd 

Teller 
Aantal patiënten waarbij stopmoment IVa is uitgevoerd (incl. niet van 
toepassing) en vastgelegd 

Noemer 
Totaal aantal patiënten waarbij de besproken electieve operatie is 
goedgekeurd en ingepland 

In-/exclusie criteria 

Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke code om 
operaties te selecteren in registratie 

Exclusie: - 

Bron teller Checklist stopmomenten OK 

Bron noemer Operatieplanning 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 



 

 
Toelichting 
Voordat de patiënt daadwerkelijk geopereerd wordt, vindt een structureel overleg plaats tussen 
operateur, anesthesioloog en OK-personeel. Besproken wordt tenminste: juiste patiënt, juiste 
operatie, zijde/locatie, stollingsstatus, antibioticabeleid, allergieën, comorbiditeit, positionering 
van de patiënt, aanwezigheid bevoegd en bekwaam personeel en materialen en bijzonderheden. 
Dit overleg dient op de operatiekamer, vóór de start van de anesthesie, plaats te vinden in 
aanwezigheid van de patiënt*. De operateur is ervoor verantwoordelijk dat het stopmoment 
wordt uitgevoerd en wordt vastgelegd in het medisch dossier. Bepaalde technische aspecten van 
de operatie kunnen ook na de inleiding van de anesthesie besproken worden door het 
operatieteam. 
 
* in het geval van een minderjarige of wilsonbekwame patiënt tevens indien mogelijk in 
aanwezigheid van een ouder/verzorger of vertegenwoordiger. 
 
Bronnen 
Richtlijn Preoperatief Traject, Richtlijn Peroperatief Traject 
 
 
 
 
 
  

Indicator 1E 

Stopmoment IV: Time-out 

Operationalisatie 
Het percentage patiënten waarbij een operatie gepland staat, waarbij 
stopmoment IV is uitgevoerd en vastgelegd 

Teller Aantal patiënten waarbij stopmoment IV is uitgevoerd en vastgelegd 

Noemer 
Totaal aantal patiënten waarbij de besproken electieve operatie is 
goedgekeurd en ingepland 

In-/exclusie criteria 

Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke code om 
operaties te selecteren in registratie 

Exclusie: - 

Bron teller Checklist stopmomenten OK 

Bron noemer Operatieplanning 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 



 

Toelichting 
Nadat de wond gesloten is en in ieder geval voordat er iemand van het team en de patiënt de OK 
verlaten moet een sign out/debriefing plaatsvinden in aanwezigheid van het hele team*. Hierbij 
wordt tenminste besproken en vastgelegd: essentiële informatie over de verrichte procedure 
(procedure, instructies, complicaties, bijzonderheden), telling materialen en afspraken en 
instructies met betrekking tot postoperatieve zorg.  
De operateur controleert met de operatieassistent de identificatie en markering van het 
patiëntmateriaal van de interventie (bijvoorbeeld biopten, kweekmateriaal of PA-preparaat), en 
de juistheid en compleetheid van de bijbehorende formulieren. De operateur is ervoor 
(eind)verantwoordelijk dat het stopmoment wordt uitgevoerd en vastgelegd. 
 
*  Deze taak kan door de anesthesioloog worden gedelegeerd naar de anesthesiemedewerker. 
De eindverantwoordelijkheid voor het anesthesiologisch deel blijft bij de anesthesioloog. 
 
Bronnen 
Richtlijn Preoperatief Traject, Richtlijn Peroperatief Traject 
  

Indicator 1F 

Stopmoment V: Sign-out 

Operationalisatie 
Het percentage patiënten waarbij een operatie uitgevoerd is, waarbij 
stopmoment V is uitgevoerd 

Teller Aantal patiënten waarbij stopmoment V is uitgevoerd 

Noemer 
Totaal aantal patiënten waarbij de besproken electieve operatie is 
goedgekeurd, ingepland en uitgevoerd is 

In-/exclusie criteria 

Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke code om 
operaties te selecteren in registratie 

Exclusie: - 

Bron teller Checklist stopmomenten OK 

Bron noemer Operatie registratie systeem 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 



 
 

Toelichting 
Om het preoperatieve proces veilig te kunnen laten verlopen is het noodzakelijk dat er maar één 
multidisciplinair perioperatief patiëntendossier wordt gebruikt. Dit dossier bevat alle relevante, 
juiste en laatste informatie en is bij voorkeur digitaal. Alle partijen moeten op ieder moment 
over dezelfde actuele informatie kunnen beschikken. Dit voorkomt ook dat dezelfde gegevens op 
meerdere plaatsen worden verzameld en geregistreerd (met een grotere kans op fouten). 
 
Bronnen 
Richtlijn Preoperatief Traject, Richtlijn Peroperatief Traject 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indicator 2: Patiëntendossier 

Omschrijving 

a. Wordt er één geïntegreerd multidisciplinair peri-operatief 
patiëntendossier gebruikt? 

 
b. Zo ja, is dit een digitaal dossier? 

Bron  Professionals betrokken bij het peri-operatieve proces 

Type indicator Structuurindicator  

Meetniveau Ziekenhuisniveau 

  



 

 
Toelichting 
Het pre- en postoperatieve medicatiebeleid wordt in de betreffende richtlijnen behandeld. Ook 
voor de peroperatieve periode moeten de verantwoordelijkheden helder zijn. Op lokaal niveau 
dient afgesproken en schriftelijk vastgelegd te worden wie in welke fase van het perioperatieve 
traject verantwoordelijk is voor het vastleggen en voorschrijven van medicatie. In iedere fase 
van het traject wordt de medicatie op eenduidige en transparante wijze in het geïntegreerde 
dossier vastgelegd.  
 
Bronnen 
Richtlijn Preoperatief Traject, Richtlijn Peroperatief Traject 
  

Indicator 3: Lokaal protocol 

Omschrijving 

a. Is er een lokaal protocol waarin is aangegeven bij welke ingrepen 
antibiotica geïndiceerd zijn? 

b. Is dit opgesteld volgens de geldende richtlijnen? 
c. Is dit protocol geaccordeerd door alle betrokken specialismen? 

 
d. Is er een lokaal protocol waarin is aangegeven bij welke ingrepen 

anticoagulantia geïndiceerd zijn en wat het beleid is met betrekking tot 
het staken en overbruggen van anticoagulantia?  

e. Is dit opgesteld volgens de geldende richtlijnen? 
f. Is dit protocol geaccordeerd door alle betrokken specialismen? 

Bron  
Centraal registratiesysteem protocollen 
Informeren op de lokale OK complexen 

Type indicator Structuurindicator  

Meetniveau Ziekenhuisniveau 

  



 
 

Toelichting 
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft een tweetal praktijkgidsen ontwikkeld: 
Kwaliteitsborging medische systemen: een praktische gids (2004) en de Praktijkgids 
risicomanagement en medische technologie (2008). Deze praktijkgidsen geven praktische 
aanbevelingen hoe in ziekenhuizen de kwaliteitsborging en het risicomanagement geregeld 
zouden moeten worden en waar de verantwoordelijkheden zouden moeten liggen.  
Naar de mening van de NVZ is de Raad van Bestuur ervoor verantwoordelijk dat het ziekenhuis 
beschikt over een operationeel kwaliteitsbeleid met betrekking tot medische apparatuur. Een 
dergelijk kwaliteitsbeleid dient zich uit te strekken tot alle betrokken diensten en afdelingen 
(NVZ 2004). 
Het management van de ziekenhuizen dient de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de Instrumentele Dienst en andere afdelingen in het proces van aanschaf, introductie, 
onderhoud, beheer en gebruik van medische apparatuur expliciet vast te leggen. Hieronder valt 
ook de introductie van medische apparatuur bij gebruikers in het ziekenhuis (NVZ 2004). 
 
Bronnen 
Richtlijn Peroperatief Traject 
  

Indicator 4: Ziekenhuis management 

Omschrijving 
Heeft het management de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
met betrekking tot het proces van aanschaf, introductie, onderhoud, beheer 
en gebruik van medische apparatuur expliciet vastgelegd? 

Bron  Centraal registratiesysteem protocollen 

Type indicator Structuurindicator  

Meetniveau Ziekenhuisniveau 

  



 

 
Toelichting 
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) heeft in 2007 een set prestatie-
indicatoren voor de kwaliteitsborging van medische systemen ontwikkeld. De Orde heeft samen 
met de NVZ, de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Nederlandse 
Vereniging voor Heelkunde (NVvH) de leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij 
onderhoud en beheer van medische apparatuur opgesteld (2008), waarin de 
verantwoordelijkheden van de medisch specialist zijn beschreven, met een specifieke paragraaf 
voor de operatiekamer. Zo wordt hierin gesteld dat voor alle medische apparatuur een 
prospectieve risicoanalyse moet worden uitgevoerd, waarin beschreven worden: 
procesbeschrijvingen voor aanschaf, introductie, gebruik en beheer; risicovolle momenten; 
indeling in een risicoklasse; tracering van werkzaamheden aan medische apparatuur voor 
risicoanalyses en eisen t.a.v. aantoonbare competentie van gebruikers (NVZ 2008).  
 
Bronnen 
Richtlijn Peroperatief Traject 
  

Indicator 5: Prospectieve risicoanalyse 

Omschrijving 

a. Worden er prospectieve risicoanalyses uitgevoerd voor alle medische 
apparatuur?  

 
b. Worden in deze risicoanalyse de volgende aspecten beschreven? 

- Procesbeschrijvingen voor aanschaf, introductie, gebruik en beheer 
- Risicovolle momenten 
- Indeling in een risicoklasse 
- Tracering van werkzaamheden aan medische apparatuur voor 

risicoanalyses 
- Eisen t.a.v. aantoonbare competentie van gebruikers 

Bron  Centraal registratiesysteem protocollen 

Type indicator Structuurindicator  

Meetniveau Ziekenhuisniveau 

  



 
 

 
Toelichting 
Gezien de veelheid aan regelgeving op dit gebied is het naar de mening van de werkgroep 
essentieel dat ieder ziekenhuis beschikt over een OK-reglement, waarin de geldende regelgeving 
is verwerkt en dat geaccordeerd is door alle betrokken vakgroepen. 
Op het gebied van infectiepreventie moet in dit reglement aan de orde komen:  
- Gedrags- en disciplinemaatregelen  

o beperken aantal deurbewegingen, 
o wisselingen en aflossen van leden van het OK-team (zo min mogelijk, na overleg met 

de operateur c.q. anesthesioloog, niet tijdens risicomomenten) 
- Hygiënemaatregelen (waaronder regelmatige hygiënechecks) 
Waar lokale afspraken afwijken van de bestaande richtlijnen, dient in dit reglement 
onderbouwing te worden opgenomen voor deze afwijkende afspraken.  
De operateur is eindverantwoordelijk voor de hygiëne tijdens de operatie. 
 
Bronnen 
Richtlijn Peroperatief Traject 
  

Indicator 6: OK-reglement  

Omschrijving 

a. Is er een lokaal OK-reglement aanwezig, waarin de geldende regelgeving is 
verwerkt en dat geaccordeerd is door alle betrokken vakgroepen?  

 
b. Worden in dit reglement de volgende aspecten beschreven? 

- Gedrags- en disciplinemaatregelen  
- Hygiënemaatregelen (waaronder regelmatige hygiënechecks) 
- Belegging van verantwoordelijkheden 

 
c. Is dit reglement aangevuld met lokale afspraken waar nodig? 

Bron  
Centraal registratiesysteem protocollen of Hygiëne Infectie Preventie systeem 
(HIP) 

Type indicator Structuurindicator  

Meetniveau Ziekenhuisniveau 



 

 
Toelichting 
In 2006 is door de WIP de richtlijn Preventie van postoperatieve wondinfecties gepubliceerd. 
Deze richtlijn betreft de preventie van postoperatieve wondinfecties door het nemen van 
hygiënische maatregelen voorafgaande, tijdens en na de operatie. Om zicht te krijgen op het 
aantal postoperatieve wondinfecties in een ziekenhuis of bij een specialisme is het belangrijk dat 
de resultaten worden teruggekoppeld naar de belanghebbenden. Dit terugkoppelen wordt bij 
voorkeur gedaan op basis van een surveillancesysteem. 
 
Bronnen 
Richtlijn Peroperatief Traject 
WIP-richtlijn Preventie van postoperatieve wondinfecties, 2006 
VMS Veiligheidsprogramma: voorkomen van wondinfecties na een operatie, 2009 
  

Indicator 7: Surveillancesysteem POWI 

Omschrijving 

a. Is er een surveillancesysteem voor postoperatieve wondinfecties (POWI) 
aanwezig? 

 
b. Worden resultaten teruggekoppeld naar de volgende belanghebbenden? 

- De OK-medewerkers 
- De betrokken verpleegafdelingen 

Bron  
Centraal registratiesysteem protocollen of Hygiëne Infectie Preventie systeem 
(HIP) 

Type indicator Structuurindicator  

Meetniveau Ziekenhuisniveau 

  



 
 

Toelichting 
Binnen het VMS Veiligheidsprogramma is een praktijkgids Voorkomen van wondinfecties na een 
operatie (2009) ontwikkeld, waarin voor antibioticaprofylaxe staat beschreven. Wanneer dit 
volgens het protocol geïndiceerd is, wordt antibioticaprofylaxe 15-60 minuten voorafgaand aan 
de incisie (of bloedleegte) gegeven. Het tijdstip wordt genoteerd.  
 
Bronnen 
Richtlijn Preoperatief Traject, Richtlijn Peroperatief Traject 
VMS Veiligheidsprogramma: voorkomen van wondinfecties na een operatie, 2009 
 

Indicator 8: Medicatieveiligheid – antibiotica 

Operationalisatie 
Het percentage operaties waarbij 15-60 minuten voor de incisie (of 
bloedleegte) de voorgeschreven antibioticaprofylaxe is toegediend aan de 
patiënt  

Teller 
Aantal electieve operaties waarbij 15-60 minuten voor de incisie (of 
bloedleegte) de voorgeschreven antibioticaprofylaxe is toegediend aan de 
patiënt  

Noemer 
Het totaal aantal electieve operaties waarbij antibioticaprofylaxe geindiceerd 
was 

In-/exclusie criteria 

Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke codes om 
operaties en indicatie voor antibioticataprofylaxe te selecteren in registratie 
 
Exclusie: - 

Bron teller 
Operatie registratiesysteem, operatie volg dossier, 
infectiesurveillancesysteem (bijvoorbeeld PREZIES) 

Bron noemer 
Operatie registratiesysteem,  infectiesurveillancesysteem (bijvoorbeeld 
PREZIES) 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 


