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Bijlage 4 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 om te signaleren 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 worden gebruikt voor externe verantwoording. 
De overheid (Inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ), zorgverzekeraars en patiënten / 
consumenten willen beoordelen of zorgaanbieders voldoende kwaliteit leveren en streven 
daarvoor naar geschikte indicatoren. Indicatoren kunnen tevens gebruikt worden om de 
prestaties van bijvoorbeeld maatschappen, afdelingen of vakgroepen onderling te vergelijken 
(benchmarken) en hierdoor een proces van voortdurende kwaliteitsverbetering te stimuleren. 
Indicatoren met dit doel worden ook wel externe indicatoren genoemd. De externe indicatoren 
kunnen ook bij DBC-onderhandelingen worden gebruikt.  
De indicatoren die zijn ontwikkeld voor het pre-, per- en postoperatief traject zijn primair 
bedoeld als interne indicatoren.  
 
Indicatoren hebben als doel inzicht te verschaffen waar de zorg afwijkt van de wenselijke zorg. 
Dit kan gaan over verschillende kwaliteitsdomeinen, zoals: effectiviteit, tijdigheid of veiligheid. 
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 operatieve richtlijn 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 
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Gebruik van indicatoren 
Op basis van de richtlijn zijn een aantal indicatoren ontwikkeld voor het pre-, per- en 
postoperatief 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.  
 
 
Methode  
Op basis van de richtlijnen pre-, per- en postoperatief traject zijn in twee fases op een 
systematische manier indicatoren verzameld. Het proces dat gevolgd is voor de ontwikkeling van 
de totale indicatorset is hieronder in stappen beschreven en gevisualiseerd in figuur 1. De eerste 
fase (stap 1-3) is tijdens de ontwikkeling van de richtlijn peroperatief traject uitgevoerd, de 
tweede fase (stap 4-6) bij de richtlijn postoperatief traject.  
 
Figuur 1 Stappenplan indicatorontwikkeling 

Stap 1. Beoordeling aanbevelingen

Stap 2. Consensusbijeenkomst

Stap 3. Praktijktest deelset indicatoren

Stap 4. Bespreken deelset indicatoren 
& aanvulling set

Stap 5. Praktijktest totale set 
indicatoren

Stap 6. Vaststellen totale set 
indicatoren

 
 
Stap 1 Beoordeling aanbevelingen 
De conceptaanbevelingen zijn met behulp van Synmind (webbased discussieforum) of per mail 
voorgelegd aan de 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.  
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Stap 2 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 ten aanzien van relevantie voor kwaliteit en veiligheid van het 
peri-operatieve proces (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 ook beoordeeld op meetbaarheid.  
 
Stap 3 Praktijktest deelset indicatoren 
De vastgestelde deelset 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. 
 
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.  
 
Stap 4 Bespreken deelset indicatoren & aanvulling set 
De geteste indicatoren zijn geëvalueerd door de kerngroep op basis van de resultaten van de 
praktijktest. Per indicator is bediscussieerd of de indicator waardevol is voor de gehele 
indicatorenset en of er nog aanpassingen moeten worden gedaan.  
De deelset indicatoren pre- en peroperatief traject is aangevuld met conceptindicatoren uit het 
postoperatief traject. Daarnaast is gekeken naar relevante uitkomstindicatoren. Er is namelijk 
bekend dat indicatorsets die gebaseerd zijn op richtlijnen vaak vooral proces- en 
structuurindicatoren bevatten (Hermens 2006, Ouwens 2007, Stienen 2011). Er is daarom een 
aparte discussie gevoerd over mogelijke uitkomstindicatoren, gebaseerd op evidence-based 
literatuur en consensus.  
 
Stap 5 Praktijktest totale set indicatoren 
Nadat consensus was bereikt over de gehele indicatorenset is een praktijktest verricht in vijf 
ziekenhuizen, waarvan drie academische (UMCU, AMC en UMC St Radboud), één topklinisch 
(Atrium MC) en één perifeer ziekenhuis (Scheper Ziekenhuis Emmen). De participerende 
specialismen waren o.a. KNO, algemene chirurgie en orthopedie.  
In de praktijktest is met name gekeken naar de meetbaarheid en haalbaarheid van de 
verschillende indicatoren. Daarnaast is er vooral gericht op de vraag of de benodigde data voor 
de indicatoren uit de verschillende ziekenhuissystemen kunnen worden gehaald voor grotere 
groepen patiënten. Daarnaast is gevraagd naar onduidelijkheden in de formulering of bij de 
informatieverzameling van de indicatoren. 
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Stap 6 Vaststellen totale set indicatoren 
De kerngroep heeft de resultaten van de praktijktest besproken en waar nodig de indicatoren 
nog aangescherpt. Een indicator is als haalbaar beoordeeld indien de benodigde gegevens voor 
de indicator reeds systematisch opgeslagen worden in bestaande datasystemen of verzameling 
eenvoudig te realiseren is. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een definitieve set van indicatoren die 
betrekking heeft op het gehele perioperatief traject. Als aanvulling hierop zal in het IMPROVE 
project1 deze indicatorenset geëvalueerd worden. 
 
 

Resultaten 
Stap 4 Bespreken deelset indicatoren & aanvulling set 
Een aantal indicatoren is aan de set toegevoegd op basis van de richtlijn postoperatief traject en 
literatuuronderzoek. Deze omvatten twee stopmomenten in indicator 1, (stopmoment 6 
‘Ontslag van verkoever naar verpleegafdeling’ en stopmoment 7 ‘Ontslag uit het ziekenhuis’), 
een structuurindicator (indicator 8A ‘Complicatie- en mortaliteitsregistratie) en twee 
uitkomstindicatoren (indicator 7B ’Postoperatieve wondinfecties’ en indicator 8B 
‘Postoperatieve mortaliteit’). Op basis van de eerder geteste indicatoren, de nieuwe 
scoringsronde en de consensusmeeting zijn in totaal 8 indicatoren geselecteerd voor de huidige 
praktijktest. Een overzicht van de aangepaste indicatorenset is terug te vinden in tabel 2.  
 
Tabel 2 Indicatorenset pre-, per- en postoperatief traject 

Nr. Korte beschrijving van de indicator Type indicator* 
1 STOP-bundel                                               (als geheel en als afzonderlijke stopmomenten) 

Stopmoment I: Preoperatief risicomanagement 
Stopmoment II: Planning  
Stopmoment III: Controle actuele situatie  
Stopmoment IV: Time-out 
Stopmoment V: Sign-out 
Stopmoment VI: Ontslag van verkoeverafdeling 
Stopmoment VII: Ontslag uit het ziekenhuis 

Proces 

2A Antibiotica – Lokaal protocol Structuur 
2B Antibiotica – Tijdigheid  Proces 
3 Anticoagulantia – Lokaal protocol Structuur 
4 Verantwoordelijkheden medische apparatuur Structuur 
5 Prospectieve risicoanalyses van medische apparatuur Structuur 
6 OK-reglement Structuur 
7A Surveillancesysteem voor postoperatieve wondinfecties Structuur 
7B Postoperatieve wondinfecties (POWI) Uitkomst 
8A Complicatie- en mortaliteitsregistratie Structuur 
8B Postoperatieve mortaliteit Uitkomst 

* Proces: data verzamelen met betrekking tot de processen in uw ziekenhuis; Structuur: ja/nee vragen beantwoorden over de structuur in 
uw ziekenhuis; Uitkomst: data verzamelen met betrekking tot perioperatief gerelateerde patiënten uitkomsten. 
Vetgedrukte tekst: toegevoegde indicatoren tijdens ontwikkeling richtlijn postoperatief traject. 

 
Stap 5 Praktijktest totale set indicatoren 
In de eerste praktijktest zijn de indicatoren betreft het pre- en peroperatief traject op kleine 
schaal getest middels een steekproef (N=15-20 patiënten per ziekenhuis). De huidige praktijktest 
heeft op grotere schaal de indicatorenset pre-, per- en postoperatief traject getest op 
meetbaarheid en haalbaarheid (N= 35-4500 patiënten per ziekenhuis).  
In het algemeen zijn de meeste data relatief gemakkelijk beschikbaar in de ziekenhuizen. Een 
overzicht van de resultaten is terug te vinden in tabel 3. 

                                                        
1
 IMPROVE staat voor ‘IMPlementatie Richtlijnen Operatieve VEiligheid’. Per 1 juni 2011 is het IMPROVE-project van start 

gegaan. De vraag die centraal staat in deze studie is: wat zijn de effecten, kosten en haalbaarheid van een 
implementatiestrategie ten behoeve van de implementatie van de perioperatieve richtlijnen?  
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Tabel 3 Resultaten praktijktest 

Indicator Resultaten praktijktest (N=5) 
1. STOP-bundel - Preoperatieve gegevens niet altijd beschikbaar.  

- Peroperatieve gegevens (actuele situatie, time-out en sign-out) 
beschikbaar 

- Pre-time-out is facultatief, waardoor niet altijd gegevens 
beschikbaar 

- Postoperatieve stopmomenten nog niet geimplementeerd 
- De validiteit van de gegevens kan nog niet overal gegarandeerd 

worden 
2A. Antibiotica – Lokaal protocol - Dit protocol is overal aanwezig volgens de respondenten 

- Het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met ‘geldende 
richtlijnen’; overige vragen zijn beantwoordbaar 

2B. Antibiotica – Tijdigheid - Deze data zijn beschikbaar 
- Wordt vaak al in kaart gebracht voor andere doeleinden (bijv. 

voor indicatoroperaties VMS veiligheidsprogramma) 
3. Anticoagulantia – Lokaal protocol - Nog niet iedereen beschikt over een dergelijk protocol 

- Het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met ‘geldende 
richtlijnen’; overige vragen zijn beantwoordbaar 

4. Verantwoordelijkheden medische 
apparatuur 

- Dit protocol is overal aanwezig volgens de respondenten 
- De vragen zijn begrijpelijk en beantwoordbaar 

5. Prospectieve risicoanalyse van 
medische apparatuur 

- Dit protocol is overal aanwezig volgens de respondenten 
- De vragen zijn begrijpelijk en beantwoordbaar 

6. OK-reglement - Dit reglement is overal aanwezig volgens de respondenten 
- Het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met ‘geldende 

richtlijnen’; overige vragen zijn beantwoordbaar 
7A. Surveillance systeem POWI - Een POWI surveillance systeem is overal aanwezig volgens de 

respondenten 
- De vragen zijn begrijpelijk en beantwoordbaar 

7B. Postoperatieve wondinfecties (POWI) - Deze data zijn beschikbaar, maar moeilijker voor 30 dagen 
- Wordt vaak deels al in kaart gebracht voor andere doeleinden 

(bijv. voor indicatoroperaties VMS veiligheidsprogramma)  
8A. Complicatie- en mortaliteitsregistratie - Deze registratie is overal aanwezig volgens de respondenten 

- De vragen zijn begrijpelijk en beantwoordbaar 
8B. Postoperatieve mortaliteit - Deze data zijn voor 30 dagen na ontslag moeilijk beschikbaar, dit 

is afhankelijk van de gemeentelijke basisadministratie 
- Deze data zijn voor in-hospital beschikbaar, wel met vertraging 

van een aantal maanden 
- De validiteit van de gegevens kan nog niet overal gegarandeerd 

worden 
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Stap 6 Vaststellen totale set indicatoren 
De formulering van de 11 indicatoren en de bijbehorende subvragen is waar nodig aangepast op 
basis van opmerkingen uit de praktijktest en uit de werkgroep. Inhoudelijke aanpassingen zijn 
weergegeven in tabel 4.  
Met in achtneming van deze aanpassingen is de totale set indicatoren vastgesteld. De 
uitgebreide factsheets van deze indicatoren (incl. alle subvragen en tellers/noemers) zijn terug te 
vinden in deze bijlage. 
 
Tabel 4 Inhoudelijke aanpassingen indicatoren na praktijktest 

Indicator Inhoudelijke aanpassingen 
1. Stopbundel - Stopmoment IVa (pre-time-out) wordt uit de bundel gehaald, 

omdat dit slecht op een klein deel van de populatie van 
toepassing is en wordt gezien als facultatief moment 

- Vanaf stopmoment III (controle actule situatie) spoedoperaties 
includeren in indicator. Hierbij moet in acht genomen worden 
dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen wel/geen 
spoedoperaties 

2B. Antibiotica – Tijdigheid  - De noemer is aangepast van ‘geïndiceerd’ naar ‘gegeven’, omdat 
de noemer anders niet voor alle OK’s vastgesteld kan worden 

7B. Postoperatieve wondinfecties (POWI) - Deze data zullen worden uitgevraagd betreft ‘in-hospital’, als 
minimale eis om inzicht in te verkrijgen. Indien beschikbaar 
mogen gegevens verzameld voor het VMS veiligheidsprogramma 
‘Voorkomen van postoperatieve wondinfecties’ overgenomen 
worden 

8B. Postoperatieve mortaliteit - Deze data zullen alleen worden uitgevraagd voor de ‘in-hospital’ 
situatie, omdat de mortaliteit na ontslag erg moeilijk te 
monitoren is voor ziekenhuizen. 

2A. Antbiotica – Lokaal protocol 
3. Anticoagulantia – Lokaal protocol 
6. OK-reglement 

- Omdat het niet duidelijk is wat wordt bedoeld met ‘geldende 
richtlijnen’ is de subvraag aangepast naar een vraag mbt 
afspraken over onderhoud van de protocollen 
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Factsheets indicatoren pre-, per- en postoperatief traject 
 
 
Toelichting 
In dit document worden aan de hand van factsheets alle 11 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. 
 
Overzicht van de interne indicatoren 

Nr. Indicator Type indicator 

1 STOP-bundel Proces 

2A Antibiotica – Lokaal protocol Structuur 

2B Antibiotica – Tijdigheid Proces 

3 Anticoagulantia – Lokaal protocol Structuur 

4 Verantwoordelijkheden medische apparatuur Structuur 

5 Prospectieve risicoanalyse van medische apparatuur Structuur 

6 OK-reglement Structuur 

7A Surveillance systeem POWI Structuur 

7B Postoperatieve wondinfecties (POWI) Uitkomst 

8A Complicatie- en mortaliteitsregistratie Structuur 

8B Postoperatieve mortaliteit Uitkomst 
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LET OP! 
Voor alle separate stopmomenten wordt aanbevolen om zowel electieve als spoedoperaties 
mee te nemen in de teller en noemer. Om de uitkomsten te kunnen interpreteren is het aan te 
bevelen een indicatormeting voor electieve ingrepen en een meting voor spoedingrepen te 
doen. Met dit onderscheid dient al rekening te worden gehouden in het registratiesysteem.  
Uitzonderingen: bij spoedoperaties zijn de stopbundel als geheel, preoperatief 
risicomanagement (stopmoment I) en planning (stopmoment II) niet van toepassing. 
  

Indicator 1: STOP-bundel 

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

Teller 
Aantal electieve operaties waarbij stopmomenten I, II, III, IV, V, VI én VII uit de 
STOP-bundel zijn uitgevoerd en vastgelegd 

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: spoedoperaties 

Bron teller Checklist stopmomenten OK 

Bron noemer Operatie registratiesysteem 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 
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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: Preoperatief 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: spoedoperaties 

Bron teller Checklist stopmomenten OK  

Bron noemer Planning preoperatieve poli anesthesiologie 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 
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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 II 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 preoperatieve 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: spoedoperaties 

Bron teller Checklist stopmomenten OK 

Bron noemer Operatieplanning 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 
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Toelichting 
Nadat de patiënt is opgenomen (bij voorkeur op de afdeling maar in ieder geval vóór 
stopmoment IV(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 operatie is goedgekeurd en ingepland 

In-/exclusie criteria 
Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke code 
om operaties te selecteren in registratie 

Bron teller Checklist stopmomenten OK 

Bron noemer Operatieplanning 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 
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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 specifieke omstandigheden kan de aanwezigheid bij de time-out door de anesthesioloog 
gedelegeerd worden naar de anesthesiemedewerker (de eindverantwoordelijkheid blijft in dit 
geval bij de anesthesioloog): 
- er is sprake van een locoregionale techniek als solitaire anesthesievorm, én  
- er heeft een pre-time out plaatsgevonden door de anesthesioloog, én 
- deze werkwijze is vastgelegd in een lokaal protocol dat regelmatig wordt geëvalueerd. 
Aan alle drie de voorwaarden moet zijn voldaan. 
 
** 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 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 operatie is goedgekeurd en ingepland 

In-/exclusie criteria 
Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke code 
om operaties te selecteren in registratie 

Bron teller Checklist stopmomenten OK 

Bron noemer Operatieplanning 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 
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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 blijft bij operateur en anesthesioloog. 
 
Bronnen 
- Richtlijn Preoperatief Traject 

- Richtlijn Peroperatief Traject 

  

Indicator 1E 

Stopmoment V: Sign-out 

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

Teller Aantal patiënten waarbij stopmoment V is uitgevoerd en vastgelegd 

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

In-/exclusie criteria 
Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke code 
om operaties te selecteren in registratie 

Bron teller Checklist stopmomenten OK 

Bron noemer Operatie registratie systeem 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 



26 

 
Toelichting 
Voordat de patiënt de verkoeverafdeling verlaat, vindt controle plaats van de toestand van de 
patiënt aan de hand van de afgesproken ontslagcriteria. De anesthesioloog is er voor 
(eind)verantwoordelijk dat het stopmoment wordt uitgevoerd en wordt vastgelegd. 
De patiënt kan pas ontslagen worden van de verkoeverafdeling indien: 
- PAR (post anesthesia recovery) score is goed volgens de lokale criteria (in geval van verblijf 

op IC of MC gelden de reguliere ontslagcriteria) 

- Pijnscore is goed volgens de lokale criteria 

Indien de postoperatieve zorg onder verantwoordelijkheid valt van de intensivist of andere 
specialist is deze eindverantwoordelijk voor ontslag naar de verpleegafdeling. 
 
Bronnen 
- Richtlijn Postoperatief Traject 

  

Indicator 1F 

Stopmoment VI: Ontslag van verkoeverafdeling 

Operationalisatie 
Het percentage patiënten waarbij een operatie uitgevoerd is, waarbij 
stopmoment VI is uitgevoerd en vastgelegd 

Teller Aantal patiënten waarbij stopmoment VI is uitgevoerd en vastgelegd 

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

In-/exclusie criteria 
Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke code 
om operaties te selecteren in registratie 

Bron teller Checklist stopmomenten OK 

Bron noemer Operatie registratie systeem 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 
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Toelichting 
Voordat de patiënt het ziekenhuis verlaat, vindt controle plaats van de klinische toestand van de 
patiënt. De patiënt kan pas uit het ziekenhuis ontslagen worden indien: 
- De medische toestand van de patiënt dit toelaat  
- De situatie op de plaats van bestemming zodanig is dat de patiënt ontvangen kan worden 
In het dossier wordt vastgelegd: de beslissing tot ontslag, en tevens wanneer en door wie de 
beslissing is genomen. 
De operateur is ervoor (eind)verantwoordelijk dat het stopmoment wordt uitgevoerd en wordt 
vastgelegd. 
 
Bronnen 
- Richtlijn Postoperatief traject 
  

Indicator 1G 

Stopmoment VII: Ontslag uit het ziekenhuis 

Operationalisatie 
Het percentage patiënten waarbij een operatie uitgevoerd is, waarbij 
stopmoment VII is uitgevoerd en vastgelegd 

Teller Aantal patiënten waarbij stopmoment VII is uitgevoerd en vastgelegd 

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

In-/exclusie criteria 
Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke code 
om operaties te selecteren in registratie 

Bron teller Checklist stopmomenten OK 

Bron noemer Operatie registratie systeem 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 
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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 2A: Antibiotica  -  Lokaal protocol 

Omschrijving 

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

b. Zijn er afspraken gemaakt over het onderhoud/updaten van het 
protocol? 

Bron  
Centraal registratiesysteem protocollen 
Informeren op de lokale OK complexen 

Type indicator Structuurindicator  

Meetniveau Ziekenhuisniveau 
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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 2B: Antibiotica  -  Tijdigheid 

Operationalisatie 
Het percentage electieve 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 gegeven 
is 

In-/exclusie 
criteria 

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

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

Bron noemer 
Operatie registratiesysteem, infectiesurveillancesysteem (bijvoorbeeld 
PREZIES) 

Type indicator Procesindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 
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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: Anticoagulantia  -  Lokaal protocol 

Omschrijving 

a. Is er één centraal lokaal protocol waarin is aangegeven bij welke ingrepen 
anticoagulantia geïndiceerd zijn? 

b. Is in dit protocol opgenomen wat het beleid is met betrekking tot het 
staken en overbruggen van anticoagulantia? 

c. Zijn er afspraken gemaakt over het onderhoud/updaten van het 
protocol? 

Bron  
Centraal registratiesysteem protocollen 
Informeren op de lokale OK complexen 

Type indicator Structuurindicator  

Meetniveau Ziekenhuisniveau 
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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: Verantwoordelijkheden medische apparatuur 

Omschrijving 

a. Is er een protocol waarin het management de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de 
medische apparatuur heeft vastgelegd? 

b. Worden in dit protocol procesbeschrijvingen voor aanschaf, introductie, 
onderhoud, beheer en gebruik van medische apparatuur expliciet 
beschreven? 

Bron  Centraal registratiesysteem protocollen 

Type indicator Structuurindicator  

Meetniveau Ziekenhuisniveau 

  



32 

 
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 van medische apparatuur 

Omschrijving 

a. Is er een protocol voor prospectieve risicoanalyse aanwezig? 
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 

c. Worden er structureel prospectieve risicoanalyses uitgevoerd voor alle 
medische apparatuur?  

d. Wordt er actief geparticipeerd in audits? 

Bron  Centraal registratiesysteem protocollen 

Type indicator Structuurindicator  

Meetniveau Ziekenhuisniveau 
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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  

- 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 één centraal lokaal OK-reglement aanwezig? 
b. Zijn er afspraken gemaakt over het onderhoud/updaten van dit 

reglement?Worden in dit reglement de volgende aspecten 
beschreven? 
- Gedrags- en disciplinemaatregelen  
- Hygiënemaatregelen (waaronder regelmatige hygiënechecks) 
- Belegging van verantwoordelijkheden 

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

Type indicator Structuurindicator  

Meetniveau Ziekenhuisniveau 
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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. Een voorbeeld van een bestaand 
systeem is het PREZIES netwerk, de aangesloten ziekenhuizen registreren hier de POWI’s voor 
een aantal indicatoroperaties. 
 
Bronnen 
- Richtlijn Peroperatief Traject 

- WIP-richtlijn Preventie van postoperatieve wondinfecties, 2006 

- VMS Veiligheidsprogramma: voorkomen van wondinfecties na een operatie, 2009 

- PREZIES netwerk (www.prezies.nl) 

  

Indicator 7A: Surveillancesysteem POWI 

Omschrijving 
a. Is er een surveillancesysteem voor postoperatieve wondinfecties 

(POWI) aanwezig? 
b. Worden resultaten teruggekoppeld naar de betrokken professionals? 

Bron  
Centraal registratiesysteem protocollen of Hygiëne Infectie Preventie 
systeem (HIP), PREZIES-netwerk 

Type indicator Structuurindicator  

Meetniveau Ziekenhuisniveau 

  



35 

 

 
* De minimale aanbeveling is om inzicht te krijgen in POWI vóór ontslag uit het ziekenhuis. 
Volgens het VMS Veiligheidsprogramma ‘Voorkomen van wondinfecties na een operatie’ en 
PREZIES zou POWI bekend moeten zijn tot 30 dagen na de operatie (indien niet humaan-
implantaten worden gebruikt is de follow-up 1 jaar) en alleen voor de geselecteerde 
indicatoroperaties. Indien het ziekenhuis de 30-dagen-gegevens al heeft geregistreerd voor VMS 
of PREZIES, kunnen deze overgenomen worden voor bovenstaande indicator. 
 
Toelichting 
POWI’s zijn veel voorkomende complicaties van chirurgisch ingrijpen en kunnen verhoogde 
morbiditeit, verlengde ziekenhuisopname en hoge kosten veroorzaken. De kans op een 
wondinfectie hangt van verscheidene factoren af: het soort operatie, de uitgevoerde 
operatietechniek, de ernst van de aandoening(en) waaraan de patiënt lijdt, maar ook van de 
ziekenhuishygiëne. 
Uit de literatuur blijkt dat het percentage wondinfecties kan worden teruggebracht door 
gegevens over wondinfecties te registreren, te analyseren en terug te rapporteren (Geubbels, 
2002). Pas als er geregistreerd wordt, kunnen ziekenhuismedewerkers acties ondernemen om 
wondinfecties zoveel mogelijk te vermijden. 
 
Definitie POWI vanuit VMS 
Er zijn twee soorten POWI’s; oppervlakkige en diepe wondinfecties. Bij oppervlakkige 
wondinfecties is de huid of het onderhuids bindweefsel geïnfecteerd. Bij diepe wondinfecties is 
sprake van een infectie van het dieper gelegen weefsel, bijvoorbeeld een infectie van de spieren, 
de gewrichten, het bot of een orgaan. Diepe wondinfecties hebben veelal ernstiger 
consequenties dan oppervlakkige infecties (Wille, 2006). 
 
Bronnen 
- Wille JC, van den Hof S. In: JJE van Everdingen et al (red.) ‘Het PREZIES-netwerk; surveillance 

als kwaliteitssysteem ter preventie van ziekenhuisinfecties’. In: Praktijkboek 
patiëntveiligheid, 175-186. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006. 

- Geubbels E. Prevention of surgical site infections through surveillance (proefschrift). Utrecht, 
2002. 

Indicator 7B: Postoperatieve wondinfecties (POWI, in-hospital) 

Operationalisatie 
Het percentage electieve operaties waarbij vóór ontslag uit het ziekenhuis 
een POWI is opgetreden* 

Teller 
Het aantal uitgevoerde electieve operaties waarbij vóór ontslag uit het 
ziekenhuis een POWI is opgetreden 

Noemer Het totaal aantal uitgevoerde electieve operaties 

In-/exclusie criteria 
Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke codes 
om operaties te selecteren in registratie  
Exclusie:  spoedoperaties 

Bron teller HIP, Complicatiemeldingen registratie, PREZIES netwerk 

Bron noemer Operatie registratiesysteem 

Type indicator Uitkomstindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 
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- Kooistra M, Graafmans WC, Gol PM, Vries dAC, Vree R, Westert GP. Kwaliteitsindicatoren 
voor de heelkunde; ontwikkeling en toepassing van een set indicatoren. Utrecht: RIVM, 
2007.  

- Prakken FJ, Lelieveld-Vroom GMM, Milinovic G, Jacobi CE, Visser MJT, Steenvoorde P. 
Meetbaar verband tussen preventieve interventies en de incidentie van postoperatieve 
wondinfecties. Ned Tijdschr Geneeskd 2011; 155: 1-6. 

- VMS Veiligheidsprogramma: voorkomen van wondinfecties na een operatie, 2009. 
- PREZIES netwerk (www.prezies.nl)  
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Toelichting 
Chirurgische ingrepen gaan altijd gepaard met risico’s, welke tot het minimum beperkt dienen te 
worden. Complicaties en mortaliteit na electieve chirurgie zou daarom slechts sporadisch 
moeten voorkomen, er vanuit gaande dat de ingangstoestand van de patiënt ongecompliceerd 
is. Om als ziekenhuis inzicht te krijgen in de hoeveelheid complicaties en mortaliteit na electieve 
operaties is het belangrijk dat een registratie hiervoor aanwezig is. Op basis van deze registratie 
kunnen indien nodig verbeteracties opgezet worden om de complicaties en mortaliteit tot het 
minimum te beperken. 
 
Bronnen 
- Feldman L, Barkun J, Barkun A, Sampalis J, Rosenberg L. Measuring postoperative 

complications in general surgery patients using outcome-based strategy: comparison with 
complications presented at morbidity and mortality rounds. Surgery 1997; 122: 711-9. 

- De Vries EN, Ramrattan MA, Smorenburg SM, Gouma DJ, Boermeester MA. The incidence 
and nature of in-hospital adverse events: a systematic review. Qual Saf Health Care. 2008; 
17: 216-23. 

  

Indicator 8A: Complicatie- en mortaliteitsregistratie 

Omschrijving 

a. Is er een complicatie- en mortaliteitsregistratie aanwezig? 
b. Is deze registratie terug te voeren per type ingreep? 
c. Wordt structureel feedback gegeven aan de betrokken afdelingen over 

de aantallen complicaties en overlijdens? 
d. Is er een procedure met betrekking tot het opzetten van 

verbeteracties? 

Bron  
Navragen op OK complexen 
Complicatie- en mortaliteitsregistratie 

Type indicator Structuurindicator  

Meetniveau Ziekenhuisniveau 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18519629
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18519629
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Toelichting 
Chirurgische ingrepen gaan altijd gepaard met risico’s, welke tot het minimum beperkt dienen te 
worden. Mortaliteit na electieve chirurgie zou daarom slechts sporadisch moeten voorkomen, er 
vanuit gaande dat de ingangstoestand van de patiënt ongecompliceerd is. Operatieve mortaliteit 
wordt steeds vaker ook gezien als een belangrijke maat voor de kwaliteit van zorg. 
 
Bronnen 
- De Vries EN, Prins HA, Croalla RMPH, Den Outer AJ, Van Andel G, Van Helden SH, Schlack WS, 

Van Putten MA, Gouma DJ, Dijkgraaf MGW, Smorenburg SM, Boermeester MA. Effect of a 
comprehensive surgical safety system on patient outcomes. N Engl J Med 2010; 363: 1928-
37. 

- Hayes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AHS, Dellinger P, Herbosa T, Joseph S, 
Kibatala PL, Lapitan MCM, Merry AF, Moorthy K, Reznick RK, Taylor B, Gawande AA. A 
Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. N Engl J 
Med 2009; 360: 491-9. 

- Jarman B, Pieter D, Van der Veen AA, Kool RB, Aylin P, Bottle A, Westert GP, Jones S. The 
hospital standardised mortality ratio: a powerful tool for Dutch hospitals to assess their 
quality of care? Qual Saf Health Care 2010; 19: 9-13. 

- Kooistra M, Graafmans WC, Go PM, Vries de AC, Vree R, Westert GP. Kwaliteitsindicatoren 
voor de heelkunde; ontwikkeling en toepassing van een set indicatoren. Utrecht: RIVM, 
2007. 

- Noordzij PG, Poldermans D, Schouten O, Bax JJ, Schreiner FAG, Boersma E. Postoperative 
Mortality in The Netherlands: a population-based analysis of surgery-specific risk in adults. 
Anesthesiology, 2010; 5: 1105-15.   

- Shackford SR, Hyman N, Ben-Jacob T, Ratliff J. Is risk-adjusted mortality an indicator of 
quality of care in general surgery? A comparison of risk adjustment to peer review. Annals of 
Surgery 2010; 3: 452-9. 

- VMS Veiligheidsprogramma: voorkomen van wondinfecties na een operatie, 2009. 
- Weiser et al. Standardised metrics for global surgical surveillance. Lancet 2009; 374: 1113-

17. 

Indicator 8B: Postoperatieve mortaliteit (in-hospital) 

Operationalisatie 
Het percentage electieve operaties waarbij de patiënt vóór ontslag uit het 
ziekenhuis is overleden ten gevolge van eventuele complicaties bij de 
operatie 

Teller 
Het aantal electieve operaties waarbij de patiënt vóór ontslag uit het 
ziekenhuis is overleden ten gevolge van eventuele complicaties bij de 
operatie 

Noemer Het totaal aantal uitgevoerde electieve operaties 

In-/exclusie criteria 
Inclusie: datum operatie binnen de meetperiode, ingreepspecifieke codes 
om operaties te selecteren in registratie 
Exclusie: spoedoperaties 

Bron teller Complicatiemeldingen registratie/mortaliteitsregistratie 

Bron noemer Operatie registratiesysteem 

Type indicator Uitkomstindicator  

Meetniveau Patiëntniveau 


