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Dit rapport gaat over het eerste landelijke evaluatieonderzoek naar de Basisset prestatie-indicatoren 
geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. In 2006 heeft een projectgroep van acht partijen, op 
initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en GGZ Nederland, de basisset prestatie-
indicatoren ontwikkeld. De set is nog in ontwikkeling, en deze evaluatiestudie draagt bij aan de ver-
betering van de set. Het rapport beschrijft in hoeverre lidinstellingen van GGZ Nederland in staat zijn 
geweest om de gevraagde gegevens over de prestatie-indicatoren over 2006 aan te leveren en welke 
problemen zij hierbij zijn tegengekomen. Zoals blijkt zijn de aangeleverde gegevens over 2006 onder-
ling nog niet goed vergelijkbaar, en heeft het instellingen over het algemeen veel moeite gekost de 
gevraagde informatie te leveren. Oorzaken hiervan zijn onder andere terug te voeren op verschillen in 
registreren en registratiesystemen, onduidelijkheden rond gehanteerde definities, het al dan niet van 
toepassing zijn van bepaalde prestatie-indicatoren en twijfels over representativiteit van gegevens.
Toch is er zeker reden voor optimisme. De geïnterviewde medewerkers van diverse instellingen bleken 
vrijwel allen een positieve houding ten opzichte van de prestatie-indicatoren te hebben en toonden 
zich bereidwillig medewerking te verlenen aan de verbetering van de basisset. Registratie en infor-
matiesystemen worden nu al op veel plaatsen aangepast, zodat over het volgende verslagjaar beter 
de gevraagde informatie kan worden aangeleverd. Daarnaast biedt dit rapport aanbevelingen om 
gesignaleerde kernproblemen het hoofd te bieden. Wanneer deze kernproblemen opgelost worden 
dan wordt het aanleverproces vergemakkelijkt en de vergelijkbaarheid en kwaliteit van de gegevens 
sterk vergroot.



colofon

Opdrachtgever:
GGZ Nederland
 
Auteurs:
Drs. M.A.J.A.E. van Ham
Drs. J.C. Luijsterburg
Dr. E.P.M. Brouwers
 
Klankbordgroep:
Dr. C.G. Schoemaker
Dr. I.M.B. Bongers
Dr. M.T. Smits
Prof. dr. R.T.J.M. Janssen
 
ISBN: 978-90-78886-06-8
 
Foto omslag: 
E. Brouwers
 
Druk: 
Universiteitsdrukkerij,  Universiteit van Tilburg

© Tranzo 2007



Evaluatiestudie

Basisset prestatie-indicatoren
 

voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
aanlevering verslagjaar 2006

Drs. Marcel van Ham
Drs. Jan Luijsterburg
Dr. Evelien Brouwers

Tranzo (Universiteit van Tilburg)



� �

Inhoudsopgave

Voorwoord	 	 5
1.	 InleIdIng		 6
	 1.1	Achtergrond	 7
	 1.2	MAAtschAppelIjke	releVAntIe	 7
	 1.3	VrAAgstellIng	 8
	 1.4	leeswIjzer	 8

2.		 Methode	 9
	 2.1	dAtAbestAnd	 9
	 2.2	seMI-gestructureerde	InterVIews	en	VrAgenlIjsten	 9

3.		 resultAten	 11
	 3.1	MAte	VAn	beAntwoordIng	per	VrAAg	 11
	 3.2	MAte	VAn	beAntwoordIng	per	InstellIng	 13
	 3.3	probleMen	Met	het	AAnleVeren	VAn	Antwoorden	 15
	 	 3.3.1	VrAgen	dIe	nIet	VAn	toepAssIng	zIjn	 16
	 	 3.3.2	onVoldoende	betrouwbAre	gegeVens	 17
	 	 3.3.3	benodIgde	gegeVens	nIet	In	regIstrAtIesysteMen	 17
	 	 3.3.4	benodIgde	gegeVens	nIet/MoeIlIjk	Af	te	leIden	 17
	 	 3.3.5	onduIdelIjke	defInItIes	 18
	 	 3.3.6	erVArIngen	en	VerwAchtIngen	 19

4.	 conclusIes	en	AAnbeVelIngen	 20
	 4.1	VrAgen	dIe	nIet	VAn	toepAssIng	zIjn	 21
	 4.2	onVoldoende	betrouwbAre	gegeVens	 21	

4.3	benodIgde	gegeVens	nIet	In	regIstrAtIesysteeM	 21
	 4.4	benodIgde	gegeVens	nIet/MoeIlIjk	Af	te	leIden	 21
	 4.5	onduIdelIjke	defInItIes	 22

sAMenstellIng	onderzoeksteAM	 23

bIjlAge	1:	resultAten	per	IndIcAtor	 25
b1.1	prestAtIe- IndIcAtoren	Met	betrekkIng	op	de	effectIVIteIt	VAn	de	behAndelIng	 25
	 IndIcAtor	1.2		VerAnderIng	In	ernst	probleMAtIek	 25
	 IndIcAtor	1.3		VerAnderIng	In	het	dAgelIjks	functIoneren	VAn	de	clIënt	 26
	 IndIcAtor	1.6		heropnAMen	Versus	duur	opnAMen	 27
	 IndIcAtor	1.7		drop-out	 28
	 IndIcAtor	1.8		soMAtIsche	screenIng	 29
	 IndIcAtor	1.11	tIjdIg	contAct	nA	ontslAg	uIt	de	klInIek	 30
b1.2	prestAtIe- IndIcAtoren	Met	betrekkIng	op	VeIlIgheId	 31
	 IndIcAtor	2.3	onVeIlIgheId	door	het	ontbreken	VAn	InforMAtIe	 31
	 IndIcAtor	2.5	percentAge	suïcIdes	 32



� �

b1.3	prestAtIe- IndIcAtoren	Met	betrekkIng	op	clIëntgerIchtheId	 33
	 IndIcAtor	3.1	wAchttIjd	tot	stArt	behAndelIng	 33
	 IndIcAtor	3.3	InforMed	consent	 34
	 IndIcAtor	3.4	keuzeVrIjheId	 35
	 IndIcAtor	3.5	VerVullIng	zorgwensen	 36
	 IndIcAtor	3.6	eVAluAtIe	behAndelplAn	 36
	 IndIcAtor	3.8	AAntAl	dAgdelen	per	week	dAt	clIënten	deelnAMen	AAn	dAgActIVIteIten	 37
	 IndIcAtor	3.9	percentAge	clIënten	dAt	een	posItIef	oordeel	heeft	oVer	de	woonsItuAtIe	
	 of	–	oMstAndIgheden	 38
	 IndIcAtor	3.10	AdequAte	bejegenIng	door	hulpVerleners	 38
	 IndIcAtor	3.11	AdequAte	InforMAtIeVerstrekkIng	door	hulpVerleners	 39

bIjlAge	2:	AAnleVerIng	per	IndIcAtor	 40

bIjlAge	3:	procescyclus	prestAtIe- IndIcAtoren	 41

bIjlAge	4:	VrAgenlIjst	InterVIew	 42

bIjlAge	5:	VrAgenlIjst	Voor	InstellIngen	dIe	nIet	(tIjdIg)	hebben	AAngeleVerd	 49
	

voorwoord
 
November �006 is door een groot aantal partijen de Basisset Prestatie-indicatoren geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingszorg uitgebracht. Bij die gelegenheid is afgesproken om het gebruik 
van de set jaarlijks extern te evalueren. De evaluatie van de eerste aanlevering van de prestatie-
indicatoren over het verslagjaar �006 heeft TRANZO, onderdeel van de Universiteit van Tilburg, 
uitgevoerd.
 
Ggz-instellingen leveren de voor de set gevraagde data aan middels het Jaardocument Maatschap-
pelijke Verantwoording Zorg. In totaal hebben 78 van de 10� bij GGZ Nederland aangesloten 
instellingen data aangeleverd. Gegeven de startdatum van dit onderzoek is de aanlevering mee-
genomen van 6� ggz-instellingen. 
Het aanleveren van de gegevens over het verslagjaar �007, dus de volgende keer, krijgt voor de 
ggz-instellingen een verplichtend karakter. Dat nu al driekwart van de ggz-instellingen aanlevert 
stemt mij tot tevredenheid. Uit de rapportage van TRANZO blijkt wel dat aan de aangeleverde 
data nu nog de nodige manco’s kleven. Dat moet volgend jaar gemakkelijker en beter kunnen 
gaan.
 
Met de gegevens die dit kortdurende onderzoek heeft opgeleverd kunnen we verder. We herzien 
dit jaar de basisset zodanig dat definities worden aangescherpt en de aansluiting op de data-
systemen van de instellingen wordt verbeterd. De in de bijlagen vervatte details per indicator 
maken dat mogelijk. De lasten voor de instellingen (data aanlevering) nemen niet verder toe. In-
dicatoren, waarvoor dat in de huidige set prestatie-indicatoren al was afgesproken worden verder 
ontwikkeld. Wat de partijen precies gaan doen met de meer beleidsmatige aanbevelingen uit het 
rapport zullen we nog nader bespreken en formuleren in een voorbrief. 

Op deze plaats bedank ik TRANZO voor het op korte termijn uitvoeren en rapporteren van het 
onderzoek, bedank ik de projectgroep voor de organisatie, en bedank ik de ggz-instellingen voor 
de aanlevering van hun prestatie-indicatoren. Met wat het rapport heeft opgeleverd, moeten zij 
volgend jaar hun gegevens gemakkelijker en beter kunnen aanleveren.  
 
 
J.F. de Beer, directeur GGZ Nederland,
voorzitter a.i. Stuurgroep Transparantie
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1.  InleIdIng 

“De projectorganisatie […] die de basisset prestatie-indicatoren heeft ontwikkeld, blijft bestaan om 
de basisset te beheren, te onderhouden en verder te ontwikkelen […] Jaarlijks zal de stuurgroep het 
gebruik van de prestatie-indicatoren evalueren en waar nodig bijstellen.”1 
Met deze woorden verklaarde GGZ Nederland namens een groot aantal partijen� dat de Basis-
set Prestatie-indicatoren geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg periodiek zou worden 
geëvalueerd. In juni �007 heeft de stuurgroep aan Tranzo� de opdracht gegeven tot het uitvoeren 
van een evaluatieonderzoek naar het aanleverproces van de prestatie-indicatoren zoals opgeno-
men in de Basisset prestatie-indicatoren geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg �006. 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van het evaluatieonderzoek. 

1.1  achtergrond

In �006 heeft een projectgroep van acht partijen1, op initiatief van de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg (IGZ) en GGZ Nederland, de Basisset prestatie-indicatoren geestelijke gezondheidszorg 
en verslavingszorg ontwikkeld en gepubliceerd. De set bevat �8 prestatie-indicatoren, waarmee 
de GGZ- en verslavingszorginstellingen verantwoording afleggen over de kwaliteit van de door 
hen geleverde zorg. De basisset maakt integraal onderdeel uit van het Jaardocument Maatschap-
pelijke Verantwoording Zorg (JMV), waarin de instellingen ook rapporteren over hun resultaten 
met betrekking tot productie, financiën en personeel. Met ingang van verslagjaar �007 is het 
JMV wettelijk verplicht als formele jaarverslaglegging. De opname van de indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg in het JMV maakt de verantwoordingsinformatie compleet en biedt de gebrui-
kers de mogelijkheid de resultaten in hun onderlinge samenhang te beoordelen. Hoewel dat over 
verslagjaar �006 nog niet verplicht gesteld was door de overheid, heeft de meerderheid van de 
leden van GGZ Nederland over verslagjaar �006 het JMV aangeleverd, inclusief de prestatie-indi-
catoren voor de kwaliteit van zorg (hoofdstuk � van het JMV).

Niet alle indicatoren uit de set zijn al voldoende uitontwikkeld om toegepast te kunnen worden. 
Daarom worden de indicatoren gefaseerd ontwikkeld en geïmplementeerd. De in de project-
groep deelnemende partijen moeten uiterlijk in oktober �007 de (veranderingen in de) basisset 
hebben geaccordeerd, zodat duidelijk is welke (aangepaste) prestatie-indicatoren de instellingen 
over het verslagjaar �007 moeten aanleveren. Ten behoeve van verbetering van de basisset en 
de implementatie ervan heeft de projectgroep besloten een evaluatieonderzoek te laten plaats-
vinden. Hiertoe heeft GGZ Nederland, namens de projectgroep, aan Tranzo opdracht gegeven dit 
onderzoek uit te voeren.

1.2  MaatschappelIjke relevantIe

In de Kwaliteitswet Zorginstellingen staat expliciet opgenomen dat: “de zorgaanbieder zorg draagt 
voor het op een systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens betreffende kwaliteit van 
zorg […], toetst in hoeverre de wijze van uitvoering […] leidt tot verantwoorde zorg […] en nagaat of 
er op basis van de uitkomst […] veranderingen plaatsvinden in de wijze waarop de zorgverlening wordt 
uitgevoerd” (artikel �, lid � Kwaliteitswet Zorginstellingen). Juist het verantwoorden van zorg 
staat op dit moment sterk in de belangstelling door de roep om meer effectieve en vooral meer 
efficiënte zorg. 
Sinds de invoering van de Kwaliteitswet Zorginstellingen� heeft de overheid tot taak om na te 
gaan of deze wet ook wordt nageleefd. Deze taak wordt uitgevoerd door de IGZ. Nagegaan wordt 
of er door de instellingen verantwoorde zorg c.q. zorg van kwalitatief goed niveau wordt geleverd.
Kwaliteit meten en eventueel verbeteren is pas mogelijk nadat er een vertaalslag is gemaakt, 
waarbij kwaliteit in maat en getal wordt uitgedrukt. Er moet aangegeven worden welke onderde-
len of aspecten van zorg centraal komen te staan om die vervolgens zo mogelijk te kwantificeren. 
Vervolgens dienen voor deze aspecten nadere specificaties gegeven te worden. Indicatoren 
moeten daarna worden gekozen die iets zeggen over de mate van invulling van die specificatie en 
daarmee een aanwijzing kunnen geven over de kwaliteit van dat zorgaspect. Indicatoren kunnen 
een rol vervullen in het continue proces van kwaliteitsverbetering door het systematisch opspo-
ren van mogelijke probleemgebieden, en bij kwaliteitsborging door na te gaan of verbeteringen 
ook standhouden�.
Het JMV zorg geldt voor alle instellingen die zijn toegelaten op grond van de Wet Toelating 
Zorginstellingen (WTZi) en vallen onder de regeling Verslaggeving WTZi, ongeacht de sector. Het 
jaardocument geldt in principe ook voor instellingen die naast WTZi-zorg nog andere diensten 
leveren, zelfs als de WTZi-zorg maar een klein gedeelte van hun totale omzet vormt. Vanaf �008, 
dus over verslagjaar �007, is aanlevering van het Jaardocument verplicht. 
De basisset prestatie-indicatoren is ontwikkeld door een projectgroep waarin de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars, cliënten, professionals (Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie (NVvP), Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Nederlandse Vereniging 
voor Psychologen (NIP), Federatie Verpleegkundigen GGZ) en zorgaanbieders (GGZ Nederland) 
vertegenwoordigd zijn. 
Zorginstellingen zelf, maar ook cliënten en zorgverzekeraars, krijgen toegang tot de gegevens die 
door middel van het JMV worden verzameld, dus ook informatie over de prestatie-indicatoren. De 
basisset prestatie-indicatoren geeft hen inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en begelei-
ding door zorgaanbieders. 
Informatie uit de basisset wordt door de diverse partijen gebruikt. Cliënten kunnen in de nabije 
toekomst informatie over de kwaliteit van de zorg vinden op www.kiesbeter.nl, om een meer 
gefundeerde keuze te kunnen maken voor een instelling of behandeling. Zorgverzekeraars 
gebruiken steeds meer informatie over de kwaliteit van de zorg bij het inkopen van zorg. 

�	 Ministerie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport	(1997).	De Kwaliteitswet Zorginstellingen. Rijswijk:	Ministerie		
	 van	VWS
� Hollands, L., Hendriks, L., Ariëns, H. (�001). Elementen van kwaliteitszorg, begrippen en opvattingen over 

 kwaliteitszorg. Utrecht: Lemma.

1	 Prestatie-indicatoren	geestelijke	gezondheidszorg	en	verslavingszorg,	Basisset,	2006.
2	 Zorgverzekeraars	Nederland,	Vereniging	Landelijk	Platform	GGZ,	Nederlandse	Vereniging	voor	Psychiatrie,		

	 Nederlandse	Vereniging	voor	Psychotherapie,	Nederlands	Instituut	van	Psychologen,	Verpleging	en	Verzorging		

	 Nederland	/	Federatie	Verpleegkundigen	in	de	GGZ,	GGZ	Nederland,	Inspectie	voor	de	Gezondheidszorg	en		

	 Ministerie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport
3	 Wetenschappelijk	Centrum	voor	Transformatie	in	Zorg	&	Welzijn,	Universiteit	van	Tilburg.
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De Inspectie voor de Gezondheidszorg gebruikt de informatie in de eerste fase van het Gefaseerd 
Toezicht. In toenemende mate wordt de informatie ook gebruikt voor het eigen interne (kwaliteits)-
beleid van instellingen. Anno �007 is er dus een veelheid aan prominente partijen geïnteresseerd 
in prestatie-indicatoren. 

Andrée van Es en Gerrit van der Wal, respectievelijk voorzitter GGZ Nederland en Inspecteur-
generaal voor de Gezondheidszorg, schrijven over de set:
“De Basisset prestatie-indicatoren is allerminst een ‘af’ product. Het is een basisdocument dat de 
komende jaren verder ontwikkeld moet worden. Daarbij is het uitgangspunt dat de set niet omvang-
rijker mag worden, maar wel beter moet worden. Gebruikers en leveranciers staan voor de uitdaging 
te leren werken met de prestatie-indicatoren. Hun ervaringen zullen ongetwijfeld leiden tot verbetering 
van de set in de komende jaren.” (Basisset prestatie-indicatoren, �006).
De evaluatie van de basisset moet er juist toe leiden dat zowel de prestatie-indicatoren opgeno-
men in de set als het aanleverproces van deze prestatie-indicatoren kan worden geoptimaliseerd. 

1.3  vraagstellIng 
De centrale onderzoeksvraag luidde:
Hoe goed zijn instellingen in staat geweest om de gevraagde gegevens over de prestatie-indicatoren uit 
de basisset versie 2006 aan te leveren en wat voor problemen zijn zij hierbij tegengekomen?
 
Om deze vraag te beantwoorden is nagegaan wat de belemmerende factoren waren bij het aanle-
veren. Inzicht in de belemmeringen is een basis voor oplossingen en verbetering van de kwaliteit 
en bruikbaarheid van de aanlevering. 

1.4  leeswIjzer

In hoofdstuk twee van dit rapport wordt uiteengezet op welke wijze een antwoord gezocht is op 
bovenstaande vragen. Hoofdstuk drie beschrijft op beknopte wijze de resultaten van het onder-
zoek. De mate waarin vragen in het JMV beantwoord zijn wordt weergegeven per vraag en per 
instelling, waarna de problemen die instellingen ervaren hebben bij het aanleveren geanalyseerd 
en gecategoriseerd worden. Een gedetailleerde beschrijving van de aanlevering en de problemen 
per indicator is te vinden in Bijlage 1. In hoofdstuk � worden conclusies getrokken en aanbevelin-
gen gedaan over manieren waarom de geconstateerde problemen opgelost of ingeperkt kunnen 
worden. 

2.  Methode

2.1  databestand

In het JMV �006 werden 17 prestatie-indicatoren6 uit de basisset prestatie-indicatoren uitge-
vraagd. In een aantal gevallen waren er meerdere vragen per indicator nodig. Het resulteerde in 
een reeks van �� vragen aan de instellingen, te beantwoorden via digiMV. Bij �� vragen betrof het 
antwoord een percentage, bij twee vragen kon het gevraagde antwoord alleen ja of nee zijn. 
GGZ Nederland stelde aan de onderzoekers een databestand ter beschikking, met de gegevens 
over de uitgevraagde prestatie-indicatoren die voor 1 juni �007 via de webapplicatie digiMV7 door 
de lidinstellingen aangeleverd werden. Het bestand bevatte de aangeleverde antwoorden van 6� 
lidinstellingen van GGZ Nederland op de vragen die tezamen de operationalisatie van 17 indica-
toren uit de basisset prestatie-indicatoren vormden, alsmede de opmerkingen die een instelling 
gemaakt heeft bij specifieke prestatie-indicatoren. 
In de kwantitatieve analyse van het databestand is eerst gekeken in welke mate instellingen 
gegevens aanleverden. Hierbij is de aanname gemaakt dat dit een eerste indicatie geeft over hoe 
gemakkelijk, of moeilijk, de instellingen gegevens hebben kunnen aanleveren. De mate van aan-
leveren is bekeken zowel vanuit de vragen (welke werden door veel of weinig instellingen beant-
woord) als vanuit instellingen (welke instellingen gaven veel of weinig antwoorden). Het geven 
van een antwoord betekent overigens niet dat per definitie de juiste informatie is aangeleverd. 
Een oordeel hierover is slechts te geven op basis van een interne controle van het aanleverproces 
binnen instellingen, wat buiten de scope van dit onderzoek ligt.
 
Vervolgens zijn de toelichtingen die instellingen hebben gegeven bij de prestatie-indicatoren 
verder geanalyseerd en gecategoriseerd. In deze teksten zijn voornamelijk redenen opgenomen 
waarom een prestatie-indicator niet of niet conform de beschrijving is aangeleverd en/of waarom 
en voor welke alternatieve berekening is gekozen.

2.2  seMI-gestructureerde IntervIews en vragenlIjsten

Het aanleverproces is verder onderzocht door het telefonisch afnemen van twaalf semi-gestructu-
reerde interviews, waarin de vragen werden gesteld die in Bijlage � opgesomd zijn. 
De respondenten zijn gehaald uit de pool van instellingen die voor de formele sluitingsdatum van 
digiMV (1 juni �007) hun Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg en daarmee hun 
Basisset aangeleverd hebben. In overleg met opdrachtgever GGZ Nederland is besloten om de 
meest frequent voorkomende typen instellingen in het onderzoek te betrekken. Dit heeft geresul-
teerd in een ordening naar 6 categorieën: geïntegreerde GGZ-instellingen, verslavingszorg, RIBW,
kinder en jeugd, forensische zorg en RIAGG. Op grond van de beschikbare globale informatie8 zijn

6	 De	uitvraging	van	deze	17	indicatoren,	zoals	geformuleerd	in	digiMV,	is	niet	in	alle	gevallen	volledig	en	

	 consistent	met	de	beschrijving	in	de	Basisset	prestatie-indicatoren	voor	de	geestelijke	gezondheidsszorg	en		

	 verslavingszorg	(2006).	De	afwijkingen	zijn	aangegeven	in	de	gedetailleerde	beschrijving	in	Bijlage	1.	
7	 Ter	beschikking	gesteld	via	de	website	van	het	CIBG	www.cibg.nl	
�	 Toewijzing	gebeurde	op	basis	van	de	naam	van	de	instelling	en	indien	nodig	op	basis	van	websites.	Benadrukt		

	 dient	te	worden	dat	dit	niet	altijd	voldoende	helderheid	gaf.	Bij	instellingen	met	meerdere	functies	is	gekozen		

	 voor	de	meest	in	het	oog	springende.
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de instellingen toegewezen aan deze categorieën. Om een zo representatief mogelijk beeld te 
krijgen zijn de twaalf te interviewen instellingen vervolgens naar rato blind uit deze categorieën 
getrokken. Dit heeft geleid tot interviews met vertegenwoordigers van: 
• � geïntegreerde GGZ-instellingen
• � verslavingszorg instellingen
• � RIBW’s
• � Kinder- en Jeugd zorginstellingen
• 1 forensisch psychiatrische zorginstelling
• 1 RIAGG
Niet zelden wordt het JMV door meer dan één persoon samengesteld. Voorafgaand aan het inter-
view hebben de te interviewen personen daarom een verkorte versie gekregen van de vragenlijst, 
als borging dat de juiste persoon zou worden geïnterviewd en dat de geïnterviewde, indien nodig, 
vooraf relevante collegae zou kunnen raadplegen.

De instellingen die op de formele sluitingsdatum van het JMV (1 juni �007) geen gegevens hadden 
aangeleverd zijn benaderd met een schriftelijke vragenlijst (zie bijlage �). Instellingen werden 
onder andere gevraagd naar de redenen waarom zij geen gegevens over de prestatie-indicatoren 
hebben aangeleverd. 

3.  resultaten 

De mate waarin instellingen antwoord gaven op de �� vragen over de prestatie-indicatoren in het 
JMV en de problemen die daarbij werden ervaren worden beschreven vanuit een aantal verschil-
lende invalshoeken. Eerst wordt de mate waarin de vragen beantwoord zijn beschreven. Vervol-
gens worden de verschillen in de aanleveringen van de diverse instellingen geanalyseerd. Tot 
slot worden de belangrijkste problemen rond het beantwoorden van de vragen die aan het licht 
kwamen besproken. 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de mate van aanlevering per indicator en de problemen 
die daarbij geconstateerd zijn wordt verwezen naar Bijlage 1. 

3.1  Mate van beantwoordIng per vraag

In Bijlage � zijn de �� vragen van het JMV opgesomd, waarbij aangegeven is welke vragen geba-
seerd zijn op het meetinstrument GGZ-thermometer Cliëntwaardering, hier verder aangeduid als 
thermometer (1� vragen), dan wel per diagnosegroep uitgevraagd zijn (� vragen). Bij elke vraag is 
aangegeven hoeveel instellingen antwoord gaven. Daarbij is geen rekening gehouden met het feit 
dat vragen niet van toepassing kunnen zijn voor een instelling. Een antwoord met waarde 0 is als 
een antwoord beschouwd (er is immers iets ingevuld).
De mate waarin vragen beantwoord werden varieerde van �8 tot ��% van de instellingen. Vier 
vragen werden door meer dan 7�% van de instellingen beantwoord, 17 vragen door �0% tot 7�% 
van de instellingen en 1� vragen door ��% tot �0% van de instellingen. Geen van de vragen werd 
door minder dan ��% van de instellingen beantwoord (Figuur 1). 

Figuur1: Mate waarin vragen beantwoord werden

De mate waarin instellingen antwoord gaven op de vragen, inclusief de mate waarin instellingen 
antwoorden opsplitsten in meerdere diagnosegroepen (waar dat gevraagd werd), is weergegeven 
in Tabel 1. Gemarkeerd is welke vragen afgeleid zijn uit de GGZ Cliëntthermometer. In Bijlage � 
zijn dezelfde gegevens weergegeven, dan niet gesorteerd op aanleverpercentage (aflopend) maar 
op vraagnummer. 

Mate waarin vragen beantwoord werden

door 26 tot 50% van de
instellingen:14

door 51 tot 75% van de
instellingen:17

door 0 tot 25% van de
instellingen:0

door 76 tot 100% van de
instellingen:4

door 0 tot 25% van de instellingen

door 26 tot 50% van de instellingen
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door 76 tot 100% van de instellingen
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In de mate waarin vragen beantwoord werden is een duidelijk patroon te herkennen. 
Het meest frequent beantwoord werden de twee vragen waarop met ja of nee geantwoord 
diende te worden. (Een negatief antwoord op de vraag of een procedure al dan niet aanwezig is 
geldt hierbij ook als een antwoord.) 
De �1 vragen die door een meerderheid van de instellingen aangeleverd werden betroffen met 
name de vragen die afgeleid worden uit de thermometer. Twaalf van de 1� thermometervragen 
behoren tot deze groep relatief vaak beantwoorde vragen. 
Van de vragen die volgens de beschrijving van de basisset bedoeld zijn voor beantwoording uit 
instellingsregistraties zijn er enkele vaak beantwoord, te weten het percentage suïcides en de 
ambulante wachttijden. De overige uit de instellingsregistraties te beantwoorden vragen werden 
door een minderheid van de instellingen beantwoord. 
Het slechtst beantwoord werden vragen over specifieke zorgtypen die niet door alle instellingen 
geboden worden, vooral klinische zorg en beschermd wonen. Vragen met betrekking tot de ge-
middelde verandering in het functioneren van de cliënt (middels de GAF score) werden opvallend 
weinig aangeleverd. 

Van de vragen die per diagnosegroep beantwoord moesten worden werd het percentage cliënten 
met een stoornis in ontwikkeling en gedrag dat participeert aan dag/werkactiviteiten door geen 
enkele instelling aangeleverd. 

3.2  Mate van beantwoordIng per InstellIng

Sommige instellingen beantwoordden veel vragen, anderen weinig. Het aantal beantwoorde 
vragen dat per instelling aangeleverd werd varieerde van 1 tot ��. (Er was één instelling die alle 
�� vragen beantwoord heeft, maar dit bij �� vragen deed met de waarde ‘0’, en in feite alleen de 
ja/nee vragen ingevuld heeft. Deze aanlevering is hier beschouwd als bestaande uit twee ant-
woorden.) 
Van de 6� instellingen waren er �8 die meer dan de helft van de vragen beantwoord hebben (Fi-
guur �). Hierbij is geen rekening gehouden met de vraag in hoeverre de vragen niet beantwoord 
werden omdat ze niet van toepassing zijn voor een specifieke instelling. 

Mate waarin instellingen vragen beantwoordden

Figuur 2: Aantal vragen beantwoord door instellingen

Tabel 1:  Mate waarin vragen beantwoord werden (sortering: aantal instellingen dat antwoord  
 gaf, aflopend) 

Vraag� Omschrijving  Aanlevering Thermo- per   >1 diagn
      meter diagngr  groep
        gevraagd    
    Aantal %      Aantal % 

Door 76 tot 100% van de instellingen beantwoord  

�.�.1 Registratie incidenten door ontbreken info �� ��%     

1.8.1 Somatische screening procedure  �1 80%     

�.�.1 Suïcides ambulant   �0 78%     

�.�.1 Keuzevrijheid ervaren   �� 77%  X     

Door 51 tot 75% van de instellingen beantwoord  

�.�.1 Vervullen zorgwens   �8 7�%  X     

�.10.1 Bejegening positief   �7 7�%  X     

�.11.1 Informatieverstrekking positief  �7 7�%  X     

�.1.1 Gemiddelde wachttijd ambulant  �6 7�%      

�.�.1 Informed consent ervaren   �6 7�%  X     

�.�.� Suïcides klinisch   �� 70%      

�.�.� Keuzevrijheid response rate   �� 70%  X     

�.�.� Vervullen zorgwens response rate  �� 6�%  X     

�.10.� Bejegening response rate   �� 6�%  X     

�.11.� Informatieverstrekking response rate  �� 6�%  X     

1.�.1 Verandering ernst probl: % verbeterd  �� 67%  X X    6 �% 

�.�.� Informed consent response rate  �� 67%  X     

�.1.� Wachttijd voor ambulante behand <�8 d  �1 6�%      

1.8.� Somatische screening aanvang opname  �0 6�%      

1.7 Drop out   �7 �8%   X    � 1�% 

1.�.� Verandering ernst probl: response rate  �� ��%  X X    � 8% 

�.1.� Gemiddelde wachttijd klinisch  �� ��%      

Door 26 tot 50% van de instellingen beantwoord  

�.1.� Wachttijd voor klinische behand <10� d  �� �0%      

�.6 Behandelplan < 1 jaar oud   �� �0%      

1.6.� Gemiddelde opnameduur   �1 �8%   X    7 11% 

�.�.� Spoedopname zonder actuele info  �1 �8%      

1.6.1 Heropnames: %   �0 �7%   X    8 1�% 

1.8.� Somatische screening langdurige opname  �� ��%      

1.11 Continuïteit bij verandering zorgsoort   �8 ��%   X    7 11% 

�.�.� Woon/leefomstandigheden response rate  �� �6%  X     

1.�.1 Verandering functioneren: % verbeterd  �1 ��%   X    6 �% 

�.1.� Gemiddelde wachttijd RIBW   �1 ��%      

�.�.1 Woon/leefomstandigheden   �1 ��%  X     

1.�.� Verandering functioneren: % gestabiliseerd 1� �0%   X    6 �% 

�.1.6 Wachttijd voor RIBW <1�7   18 �8%      

�.8 Dagbesteding / werk langdurig klinisch  18 �8%   X    � �% 

� Nummer van de indicator, gevolgd door volgnummer van de bijbehorende vraag in het JMV.
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Het type instelling dat de meeste vragen beantwoordde was de geïntegreerde GGZ instelling. 
Gemiddeld beantwoordden de instellingen van dit type meer dan 7�% van de �� vragen. Gespe-
cialiseerde instellingen (jeugd, RIBW, forensisch, verslavingszorg, RIAGG) gaven gemiddeld op 
beduidend minder vragen antwoord. Van de negen instellingen voor jeugdzorg beantwoordden 
er zeven minder dan �0% van de vragen. 
Negen van de 6� instellingen leverden informatie onderverdeeld in meerdere diagnosegroepen. 
Negen andere instellingen vulden de vragen waarbij beantwoording per diagnosegroep van 
toepassing was slechts bij één specifieke diagnosegroep een antwoord in, omdat zij hun gehele 
cliëntenpopulatie tot die betreffende diagnosegroep rekenen. 
De negen instellingen die antwoorden gaven met betrekking tot meerdere diagnosegroepen10 
waren zonder uitzondering geïntegreerde GGZ instellingen. Instellingen voor jeugd- en versla-
vingszorg plaatsten hun volledige populatie onder een enkele diagnosegroep (stoornis in kin-
dertijd respectievelijk stoornis door alcohol of drugs), waarmee feitelijk dus geen opsplitsing ge-
maakt werd. De geïnterviewde instellingen gaven aan het aanleveren van indicatoren uitgesplitst 
in diagnosegroepen als erg lastig, in de praktijk vaak onmogelijk te ervaren (zes instellingen 
vonden het heel lastig, twee vrij lastig, en drie instellingen heel gemakkelijk, vanwege het ge-
noemde feit dat de gehele populatie onder één groep geplaatst werd). De mate waarin men het 
belangrijk vond de indicatoren per diagnosegroep te bepalen varieerde sterk.
Opvallend was dat er instellingen antwoord gaven op vragen waarvoor zij op grond van het type 
zorg dat ze leveren geëxcludeerd waren, wat er op wijst dat de instructies niet altijd goed gelezen 
zijn. Voorbeeld is de beantwoording van vragen bij indicator 1.� Verandering ernst problematiek 
door RIBW instellingen.
Het percentage antwoorden dat volgens de geïnterviewde instellingen afgeleid kon worden uit 
informatiesystemen varieerde van 10 tot 80%, met een gemiddelde van �6% van de vragen. Als 
het al lukte om de informatie aan de systemen te ontrekken, was dit voor de meeste instellingen 
de uitkomst van een als lastig ervaren proces (vijf instellingen vonden het zeer lastig, drie vrij 
lastig).

Uit de interviews bleek dat het aanleveren van de prestatie-indicatoren en het verzamelen van 
gegevens daartoe over het algemeen is uitgevoerd door stafmedewerkers. De functiebenamin-
gen variëren per instelling, maar meestal betreft het medewerkers die zich bezig houden met 
kwaliteitsaspecten en bestuursondersteuning. Assistentie was nodig van databasebeheerders en 
bij enkele vragen die dossiersteekproeven betroffen zorgprofessionals. Gemiddeld leverden per 
instelling �,� medewerkers een bijdrage bij de aanlevering (varieerde van twee tot tien personen).
Van de twaalf bevraagde instellingen waren er zeven HKZ gecertificeerd, vijf (nog) niet. Voor 
zeven van de instellingen was het de eerste aanlevering, vijf hadden ook vorig jaar al aangeleverd.

Zestien lidinstellingen van GGZ Nederland die toegezegd hadden het JMV aan te leveren maar dit 
niet op tijd deden, kregen een vragenlijst waarin geïnformeerd werd naar de ervaringen en de 
redenen voor het niet aanleveren (zie bijlage �). Acht instellingen retourneerden een ingevulde 
vragenlijst. De aangegeven redenen waren gevarieerd. Interne afstemmingsproblemen, wachten 
op goedkeuring door Raad van Bestuur of accountant en problemen met digiMV zorgden ervoor

10	 gebaseerd	op	het	DBC	datamodel,	dat	op	haar	beurt	gebaseerd	is	op	de	DSM-IV.	

dat aanlevering pas na de oorspronkelijk afgesproken deadline kon plaatsvinden. Andere instel-
lingen gaven aan de benodigde gegevens niet uit hun informatiesystemen te kunnen onttrekken 
of dat er door prioriteitstelling niet aan aanlevering toegekomen is. Ook ziekte en te optimistische 
tijdsinschatting werden als argumenten genoemd. 
  
3.3  probleMen Met het aanleveren van antwoorden

Aan de 1� geïnterviewde vertegenwoordigers van instellingen werd gevraagd welke van de 
indicatoren zij lastig te beantwoorden vonden. Hieruit ontstond een beeld van de mate waarin 
de instellingen problemen hadden met het beantwoorden van vragen. De toelichtingen die per 
indicator gegeven werden in de aanlevering gaven samen met de informatie die in de interviews 
verzameld werd een beeld van de aard van die problemen. Analyse van deze gegevens leidde tot 
een clustering in een vijftal categorieën van problemen: 
1. vragen die niet van toepassing zijn voor de instelling; 
�. onbetrouwbaarheid van de gegevens; 
�. het feit dat benodigde gegevens niet vastgelegd worden in registratiesystemen; 
�. het feit dat gegevens niet of moeilijk af te leiden zijn uit registratiesystemen; 
�. problemen met het interpreteren van definities die als onduidelijk ervaren worden. 
Een gedetailleerde uitwerking van de aanleverproblemen per indicator is te vinden in Bijlage 1. 

In Tabel � is weergegeven hoeveel van de 1� geïnterviewde vertegenwoordigers van instellingen 
aangaven dat zij het aanleveren als lastig (moeilijk, bewerkelijk) ervaren hebben (kolom ‘lastig te 
beantwoorden’) en welke van de probleemcategorieën van toepassing waren per indicator. Een 
kruisje in de tabel geeft aan dat een probleem aangegeven is door één of meerdere instellingen, 
niet dat betreffend probleem door alle instellingen ervaren is. 
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Tabel 2: Problemen bij het aanleveren van indicatoren (gebaseerd op 12 telefonische 
 interviews)

Indicator11 Omschrijving 

1.2  Verandering ernst problematiek 4 X X X   

1.3  Verandering in het dagelijks functioneren 10 X X X X  

1.6  Heropnames / opnameduur 9 X   X X 

1.7 Drop out 5 X   X X 

1.8  Somatische screening  8 X X  X X 

1.11 Continuïteit bij verandering zorgsoort  7 X  X X  

2.3  Onveiligheid door ontbreken informatie 6 X X X X X 

2.5  Percentage suïcides 2 X  X   

3.1  Wachttijd tot start behandeling 3 X   X X 

3.3  Informed consent  2 X X X   

3.4  Keuzevrijheid  2 X X X   

3.5  Vervullen zorgwensen 2 X X X   

3.6 Evaluatie van begeleidings- en behandel-

 plannen 7 X  X X 

3.8 Dagbesteding en arbeid 7 X X X   

3.9  Woon en leefomstandigheden  4 X X X   

3.10 Adequate bejegening door hulpverleners 3 X X X   

3.11 Adequate informatieverstrekking 2 X X X   

 

3.3.1  Vragen die niet van toepassing zijn

Bij alle indicatoren werden een of meerdere van de vragen door de instellingen beschouwd als 
zijnde niet van toepassing op de situatie van de betreffende instelling. 
Dit betrof de volgende situaties:
•	 referenties naar behandeling bij RIBW instellingen waar niet behandeld wordt
•	 referenties naar opname bij instellingen die uitsluitend ambulant behandelen
•	 referenties naar langdurig bij instellingen waar uitsluitend kortdurende behandelingen gebo-

den worden
•	 afleiding uit onderdelen van de thermometer, in een situatie waar die niet of niet jaarlijks 

afgenomen wordt. 

Instellingen herkenden zich niet altijd in de gehanteerde terminologie of formulering in de vraag-
stellingen. Zo is ‘drop out’ een term die niet gebruikt wordt in de forensische psychiatrie, en 
wordt bij de behandeling van jonge kinderen informatie gewonnen bij de ouders in plaats van de 
cliënt zelf. Gespecialiseerde instellingen benadrukken dat de vragen erg gericht zijn op geïnte-
greerde GGZ instellingen die zowel ambulante, klinische als RIBW zorg leveren. 
Exclusiecriteria gegeven vaak aan voor welke typen instellingen of zorg een vraag niet bedoeld is. 
Het valt echter op dat bij alle indicatoren door één of meerdere van de geïnterviewde instellingen 
aangegeven werd dat de vragen niet van toepassing waren. Daar staat tegenover dat instellingen 
antwoord gaven op vragen waarvoor zijn gezien het geleverde type zorg geëxcludeerd waren.
Uit de toelichtingen is af te leiden dat de instructies bij het JMV niet altijd optimaal gelezen of 
begrepen zijn. 

3.3.2  Onvoldoende betrouwbare gegevens 

Bij een aantal indicatoren werd aangegeven dat de beschikbare gegevens beperkt waren in 
betrouwbaarheid. Dit betrof met name de vragen uit de Cliëntthermometer, die vaak slechts aan 
een beperkt en niet representatief deel van de cliëntenpopulatie werd voorgelegd, waarbij soms 
een ander meetinstrument is gebruikt dan de thermometer, of waar antwoorden gegeven zijn 
door ouders in plaats van jeugdige cliënten. Bij de verandering in het dagelijks functioneren, 
afgeleid van het verschil tussen de GAF-score bij het begin en einde van een DBC, werd de 
betrouwbaarheid in enkele gevallen zo gering geacht dat er afgezien werd van aanlevering van de 
indicator. 

3.3.3  Benodigde gegevens niet in registratiesystemen
Vragen waarbij als informatiebron de instellingsadministratie wordt aangegeven blijken niet altijd 
vanuit deze bron te beantwoorden, omdat de benodigde gegevens in de praktijk niet (altijd) vast-
gelegd worden. Deze situatie wordt gemeld bij GAF-scores, heropname/opnameduur, onveilig-
heid door ontbreken van informatie (incidentregistratie) en evaluatie- en begeleidingsplannen. 
Bij laatstgenoemde indicator is dit fenomeen onderkend en is een alternatieve afleiding via een 
steekproef beschreven. Deze is veelvuldig als te arbeidsintensief en lastig te organiseren beoor-
deeld.
Anoniem verwerkte thermometergegevens maken over het algemeen geen deel uit van de 
zorgregistratiesystemen. Veelal zijn er separate of handmatige procedures waarmee betreffende 
gegevens aangeleverd worden. Relateren van thermometerresultaten aan diagnosegroepen is 
strijdig met de anonieme afname en verwerking van het meetinstrument. 

3.3.4  Benodigde gegevens niet/moeilijk af te leiden
Ook als benodigde gegevens wel vastgelegd worden kan het moeilijk zijn de bewerkingen uit te 
voeren die nodig zijn om antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen. Dit probleem wordt 
gerapporteerd bij dossiergerelateerde vragen (somatische screening en evaluatie van begelei-
dings- en behandelplannen), bij het evalueren van GAF scores en heropnames, continuïteit bij 
verandering van zorgsoort, onveiligheid door ontbreken van informatie en verandering ernst 
problematiek (relateren van thermometergegevens aan diagnosegroep). 

Bij de beschrijving van de basisset is er van uitgegaan dat gegevens afleidbaar zijn met binnen de 
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11	 Het	merendeel	van	de	indicatoren	is	uitgevraagd	in	meerdere	vragen,	die	in	tabel	1	aangegeven	zijn	met	een	
volgnummer.	Zo	bestaat	de	indicator	die	in	de	Basisset	nummer	1.2	heeft	bijvoorbeeld	uit	vragen	1.2.1	en	1.2.2	
in	tabel	1.	
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instellingen gebruikte informatiesystemen. Impliciet zijn hiervoor echter een flink aantal systeem-
functies noodzakelijk, waaronder: 
•	 Vastleggen van anoniem ingevulde cliëntvragenlijst (GGZ Thermometer cliëntwaardering, 

later CQ-index);
•	 Afleiden van response rate;
•	 Vergelijken van in de loop van de tijd vastgelegde GAF-scores;
•	 Afleiden van opnameduur, onderscheiden ‘langdurende behandeling’; 
•	 Afleiden wachttijd tussen aanmelding en start behandeling, afzetten tegen normen;
•	 Herkennen van heropname binnen drie maanden na ontslag, contact binnen twee weken na 

ontslagdatum, drop-out, bemoeizorg, forensische psychiatrie, somatische screening, inciden-
ten, spoedopnamen gekoppeld aan ontbrekende informatie, dagactiviteiten;

•	 Afleiden van diagnosegroepen.
Deze functies blijken duidelijk niet overal in voldoende mate voorhanden, en vergen ontwikkeling 
van de informatievoorziening op het gebied van analyse- en rapportagemogelijkheden. 

3.3.5  Onduidelijke definities
Zowel in de interviews als in digiMV ingevoerde toelichtingen is vaak aangegeven dat de begrip-
pen die in de vragen gebruikt zijn onvoldoende duidelijk of niet hanteerbaar gevonden worden. 
Van de twaalf geïnterviewde instellingen gaf 7�% aan dat niet bij alle vragen duidelijk was welke 
informatie er precies gevraagd werd. 
De volgende problemen zijn onderkend door een of meerdere instellingen:
•	 Afzetten van aan DBC’s gerelateerde kenmerken tegen totaal aantal cliënten levert een manke 

vergelijking, vanwege het feit dat een deel van de cliënten niet via DBC’s maar door de AWBZ 
bekostigd wordt; 

•	 Heropname is een lastig begrip. De afgrenzing tussen klinische en ambulante zorg is soms 
moeilijk te bepalen; 

•	 Dagbesteding is een term die onduidelijkheden oproept;
•	 Somatische screening is een breed interpreteerbaar concept; 
•	 Response rates gevraagd bij individuele vragen uit de GGZ Thermometer cliëntwaardering 

zijn vaak geïnterpreteerd als het percentage cliënten dat de vragenlijst retourneerde in plaats 
van het percentage cliënten dat de specifieke vraag beantwoordde. Dit is af te leiden dat een 
aantal instellingen bij alle thermometervragen een zelfde response rate opgaf; 

•	 Heel elementair levert de scope van het begrip ‘instelling’ problemen op. Dit is met name 
het geval bij (recentelijk) gefuseerde instellingen, bestaande uit fundamenteel verschillende 
onderdelen (bijvoorbeeld geïntegreerde GGZ met forensische instelling). 

Het feit dat sommige definities als onduidelijk ervaren zijn was soms wederom terug te voeren op 
onzorgvuldig lezen van de instructies. Voorbeeld hiervan is de afleiding van antwoorden die uit 
een combinatie van meerdere vragen van de thermometer afgeleid dienen te worden. Problemen 
met het combineren van de onderdelen tot een enkel cijfer als antwoord is vaak omzeild door 
niets in te vullen maar wel in de aparte cijfers voor de onderdelen van de instellingen weer te 
geven. Een ander voorbeeld betreft het volgen van de instructie voor een dossiersteekproef om 
tot een antwoord te komen.
Vijf van de 1� geïnterviewde instellingen gaf aan bij vragen waarbij het onduidelijk was welke 

informatie er precies gevraagd werd dit niet aangegeven te hebben in de toelichting in digiMV. In 
enkele gevallen werd de digiMV helpdesk geraadpleegd, maar vaker werden er aannames gedaan 
over de veronderstelde betekenissen. Dit is een aanwijzing voor beperkte betrouwbaarheid van 
de aangeleverde gegevens. 
 
3.3.6  Ervaringen en verwachtingen
De meeste geïnterviewden toonden zich zeer positief over de ontwikkeling van prestatie-indica-
toren (acht zeer positief, drie beetje positief). Tien van de instellingen meende dat de geleverde 
informatie de werkelijkheid binnen de instelling grotendeels weergaf. De verschillen binnen de in-
stelling bij de interpretatie van de indicatoren werden over het algemeen klein ingeschat. Tussen 
instellingen ligt dat anders. Met name instellingen die zich richten op specifieke cliëntgroepen 
geven aan dat de indicatoren geen vergelijkbaarheid tussen instellingen opleveren. Uitkomsten 
zeggen vaak meer over de cliëntenpopulatie dan over de kwaliteit van de behandeling. De 
mogelijkheid de vertekening te corrigeren, bijvoorbeeld op basis van case-mix, wordt door het 
merendeel van de geïnterviewde wel als wenselijk gezien om de gegevens beter vergelijkbaar te 
maken. Over de realiseerbaarheid hiervan toonden de geïnterviewden zich echter somber, omdat 
de manier waarop deze correctie plaats zou moeten vinden altijd discutabel zal zijn. Bovendien 
wordt gevreesd dat het resultaat onoverzichtelijk en daarmee moeilijk interpreteerbaar zal zijn. 
De diversiteit van de zorg die binnen met name gefuseerde instellingen geleverd wordt stelde 
instellingen soms voor dilemma’s bij het beantwoorden van de vragen. In sommigen gevallen wer-
den de onderdelen van een organisatie zo onvergelijkbaar geacht dat in plaats van de antwoorden 
in de daartoe bestemde plaatsen in te vullen er voor gekozen werd de cijfers van de afzonderlijke 
organisatiedelen in de toelichting te plaatsen. Vergelijkbaarheid is dus niet alleen tussen instellin-
gen een probleem, maar ook binnen instellingen. 

De aanleverprocedure via digiMV werd door het merendeel van de bevraagde instellingen sterk 
bekritiseerd (vijf vonden het heel lastig met digiMV te werken, drie vrij lastig). Met name de 
gebrekkige printfuncties, onoverzichtelijke opzet, noodzaak bepaalde zaken meerdere malen in 
te voeren en de traagheid van het systeem werden genoemd. Gehoopt werd op een mogelijkheid 
volgend jaar gegevens van de huidige JMV aanlevering geautomatiseerd over te kunnen nemen. 
De analyse van het databestand werd bemoeilijkt door het feit dat de waarde ‘0’ zowel een be-
wust gegeven antwoord kan zijn als een indicatie dat er geen antwoord gegeven is. In de analyse 
zijn antwoorden met de waarde ‘0’ wel als antwoord geteld, tenzij anders vermeld. 
De belasting van zorgprofessionals bij de beantwoording van de vragen van het JMV beperkte zich 
tot betrokkenheid bij dossiersteekproeven, voor zover deze uitgevoerd zijn. 

Vijf van de twaalf geïnterviewde instellingen verwacht dat het volgend jaar beter gaat lukken de 
indicatoren rond effectiviteit aan te leveren, vijf instellingen verwachten dat dit niet het geval 
zal zijn. Veel wordt verwacht van extern georganiseerde afname van de CQ-index en introductie 
van de DBC systematiek. De meeste instellingen (tien versus twee) verwachten niet dat het 
volgend jaar al gemakkelijker zal zijn indicatoren per diagnosegroep aan te leveren. Verklaringen 
zijn gelegen in de doorlooptijd van aanpassingen in de registratie (het nieuwe registratiejaar is al 
grotendeels verstreken) en het tempo waarin aanpassing van informatiesystemen gerealiseerd 
kan worden. 
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4.  conclusIes en aanbevelIngen

De centrale vraagstelling in het onderzoek luidde:
Hoe goed zijn instellingen in staat geweest om de gevraagde gegevens over de prestatie-indicatoren uit 
de basisset versie 2006 aan te leveren en wat voor problemen zijn zij hierbij tegengekomen?

Een belangrijke bevinding was dat de door instellingen aangeleverde gegevens over �006 onder-
ling niet goed vergelijkbaar zijn. Veel instellingen hadden moeite met het leveren van de gevraag-
de informatie. Zo slaagde �0% van de instellingen die aanleverden er niet in meer dan de helft van 
de gestelde vragen te beantwoorden. 
Toch zijn er twee redenen voor optimisme. Ten eerste bleek dat er een positieve houding bestond 
ten opzichte van prestatie-indicatoren bij de geïnterviewden. Medewerkers die betrokken waren 
bij de aanlevering van de gegevens (bijvoorbeeld kwaliteitsfunctionarissen) waren heel positief 
over de ontwikkeling van prestatie-indicatoren, en bereidwillig om medewerking te verlenen. 
Daarnaast werd meerdere keren gemeld dat men intern tot aanpassingen zou overgaan om vol-
gend jaar beter de gevraagde informatie bij een bepaalde prestatie-indicator te kunnen leveren. 
Een tweede reden voor optimisme is dat er enkele kernproblemen zijn die veelvuldig de aanleve-
ring van de gegevens bemoeilijkten. Wanneer deze kernproblemen opgelost worden (wat bij het 
ene probleem gemakkelijker is dan bij het andere) dan wordt de vergelijkbaarheid en kwaliteit van 
de gegevens sterk vergroot. 
Het is onduidelijk in welke mate de indicatoren een juiste afspiegeling van de kwaliteit van gele-
verde zorg bieden. Hierover zal pas een beeld ontstaan als er binnen de instellingen gedurende 
langere tijd ervaring opgedaan is met de set prestatie-indicatoren. Bij enkele indicatoren is het in 
theorie mogelijk te aangeleverde gegevens te controleren op consistentie met andere aanleverin-
gen, gedurende �006 aan de landelijke gegevensbank Zorgis, in de toekomst met het DBC-infor-
matiesysteem (DIS). Afwijkende definities beperken de mogelijkheden hiertoe. 

Hieronder volgt een inventarisatie van de geconstateerde kernproblemen met een aantal aanbe-
velingen voor het oplossen of reduceren ervan.

4.1  vragen dIe nIet van toepassIng zIjn

Kernprobleem 1: 
Veel indicatoren of deelvragen waren niet van toepassing op instellingen. Het was niet helder in 
welke mate instellingen met een specifiek zorgaanbod indicatoren aan moeten leveren.   

Aanbeveling 
Een opsplitsing van de basisset  in algemene vragen en specifieke vragen per type zorg (bv. klinisch, 
ambulant, kinder- en jeugd, forensisch, beschermd wonen) is hiertoe denkbaar. Alternatief zou 
kunnen zijn de basisset in zijn geheel op te delen in zorg- of sectorspecifieke subsets. DigiMV zou 
daartoe zodanig ingericht kunnen worden dat men eerst aangeeft welke zorgtypen geleverd 
worden, en vervolgens alleen vragen krijgt die voor de zorgsoort(en) van toepassing zijn. Dit zou 
tevens een oplossing  kunnen bieden voor instellingen die de eigen onderdelen als onvergelijk-
baar en niet in een enkel cijfer te beschrijven beoordelen. Nadeel is wel dat, zeker in combinatie 
met de opsplitsing in diagnosegroepen, het aantal cijfers waaruit een JMV aanlevering explosief 

groeit, wat weer ten koste kan gaan van de gebruiksmogelijkheden.
Om te kunnen nagaan in welke mate instellingen ‘terecht’ geen antwoord gaven op vragen is een 
eenduidig overzicht nodig van welke antwoorden van welke instellingen verwacht mogen wor-
den. Een eenduidige typering van instellingen is noodzakelijk om een oordeel over de volledigheid 
van aanleveringen te kunnen geven. 

4.2  onvoldoende betrouwbare gegevens

Kernprobleem 2: 
Instellingen gaven vaak aan dat zij de beschikbare gegevens onvoldoende betrouwbaar achtten. 
Dit was met name het geval bij vragen die beantwoord werden via de Cliëntthermometer en bij 
de GAF-score. Bij de thermometervragen werd ondanks de beperkingen over het algemeen toch 
een cijfer aangeleverd, terwijl vragen omtrent GAF-scores vanuit deze argumentatie vaak niet 
werden beantwoord. 

Aanbeveling:
Wat betreft het gebruik van de GGZ Thermometer cliëntwaardering, in de toekomst te vervangen 
door de CQ-index, geldt dat gebruik ervan gestimuleerd of voorgeschreven dient te worden. 
Introductie van het nieuwe instrument zou vergezeld moeten gaan van een software instrumenta-
rium om antwoorden op de JMV vragen (de betreffende prestatie-indicatoren) te kunnen afleiden. 
Speciale aandacht verdienen daarbij de consequenties van de voorgeschreven anonieme afname. 
Inclusiecriteria en aanlevering per diagnosegroep maakt een koppeling tussen de antwoorden 
op thermometervragen en gegevens over cliënt (diagnose) en type zorg (klinisch, forensisch) 
noodzakelijk. 

4.3  benodIgde gegevens nIet In regIstratIesysteeM

Kernprobleem 3:
De gevraagde gegevens bleken niet altijd te worden vastgelegd. De aanname die gedaan is in 
de toelichting van de basisset prestatie-indicatoren dat gegevens uit de instellingsadministratie 
afgeleid kunnen worden blijkt niet altijd terecht. 

Aanbeveling
Voor een deel heeft dit probleem te maken met het feit dat nog niet alle instellingen voldoen aan 
de (overige) verplichtingen betreffende het aanleveren van gegevens. Met name de invoering van 
de DBC registratie (aanlevering aan DIS) en een ordelijke incidentenregistratie waren gedurende 
het rapportagejaar nog niet voldoende uitontwikkeld. Naar verwachting zal dit probleem in 
komende jaren steeds minder aan de orde zijn.

4.4  benodIgde gegevens nIet/MoeIlIjk af te leIden

Kernprobleem 4:
Informatiesystemen binnen instellingen boden onvoldoende voorzieningen om de voor afleiding 
van antwoorden benodigde extracties en gegevensbewerkingen uit te voeren. Het was met name 
voor erg weinig instellingen mogelijk vragen per diagnosegroep te beantwoorden. Het feit dat 
een deel van de instellingen wel per diagnosegroep aangeleverd heeft en een deel niet beperkt de 
onderlinge vergelijkbaarheid. 
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 Aanbeveling
De informatiesystemen van instellingen moeten toegerust worden om de benodigde bewerkin-
gen te kunnen verrichten om tot afleiding van antwoorden op de vragen in het JMV te komen. 
Omdat de basisset en daarmee het JMV nog niet uitgekristalliseerd zijn en in zekere mate dy-
namisch zullen blijven wordt ook van de informatiesystemen van de instellingen een mate van 
flexibiliteit verwacht om bijvoorbeeld wachttijden en diagnosegroepen af te leiden en queries te 
maken. Instellingen zijn druk bezig met het ontwikkelen van de benodigde functionaliteit. Dit 
niet alleen om te kunnen aanleveren, maar ook omdat de indicatoren in toenemende mate intern 
gebruikt worden om de prestaties te evalueren.
Om de benodigde aanpassingen in registraties en informatiesystemen tijdig te realiseren is het 
essentieel dat instellingen tijdig geïnformeerd worden. De release van de nieuwe basisset zou 
daarom voorafgaand aan het verslagjaar moeten plaatsvinden (zie Bijlage �). 
Duidelijke instructies over wat men in kan vullen als voorgeschreven gegevens niet afleidbaar 
blijken zouden kunnen voorkomen dat er eigen oplossingen gezocht worden die ten koste gaan 
van de vergelijkbaarheid. Hierbij kan een helpdesk een centrale rol vervullen. Verder verdient het 
aanbeveling instellingen zowel per diagnosegroep als getotaliseerd te laten aanleveren, zodat de 
onderlinge vergelijking op beide niveaus kan worden uitgevoerd. 

4.5  onduIdelIjke defInItIes

Kernprobleem 5:
De gehanteerde begrippen en toelichtingen waren niet altijd helder, en werden op uiteenlopende 
wijze geïnterpreteerd. 

Aanbeveling
Op basis van de gebleken onduidelijkheid dient gestreefd te worden naar aanscherping van de vra-
gen (begrippen, tellers en noemers) en toelichtingen. Daarbij dient rekening gehouden te worden 
met de diversiteit van de instellingen, die vaak een uiteenlopend jargon hanteren en zich daarom 
moeilijk herkennen in andere termen. De formuleringen in de Basisset prestatie-indicatoren, het 
JMV en digiMV dienen identiek te zijn, om misverstanden te voorkomen. 
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bIjlage 1: Resultaten peR indicatoR

b1.1  prestatIe-IndIcatoren Met betrekkIng op de effectIvIteIt van de behandelIng

IndIcator 1.212 veranderIng In ernst probleMatIek

Het oordeel van de cliënt over de verandering in ernst van de problematiek wordt afgeleid uit 
antwoorden op de volgende vraag uit de thermometer cliëntwaardering:

	 -	 Vraag 1�: “Heeft u door de behandeling of begeleiding meer greep op uw problemen of  
 klachten (gekregen)?”

	 -	 Vraag 1�: “Bent u door de behandeling of begeleiding voldoende vooruit gegaan?”

Aanlevering: 
   Aantal instellingen
Percentage cliënten “verbeterd” aangeleverd  �� (67%) 
 in meerdere diagnosegroepen  6 (�%) 
Response rate aangeleverd  �� (��%) 
  in meerdere diagnosegroepen  � (8%)
 
Lastig te beantwoorden1� (N=1�)  � (��%) 
 
Problemen: 
• Vraag niet van toepassing voor de instelling
 - RIBW instellingen gaven aan dat de indicator niet van toepassing is omdat er niet behandeld  

 wordt binnen de instelling. Dit wordt bevestigd door het feit dat dit type instellingen geëx- 
 cludeerd is voor deze indicator. 

• Onvoldoende betrouwbaar bevonden
 - Gedeelte van de cliëntenpopulatie dat gevraagd is het instrument in te vullen varieert sterk,  

 zowel in aantal als in samenstelling (niet representatief).
 - Er worden in plaats van de thermometer cliëntwaardering ook andere instrumenten ge- 

 bruikt, waarbij vaak onduidelijk is of er hetzelfde gemeten wordt.
• Niet/moeilijk uit systemen te halen
 - Niet bijhouden van aantal uitgezette vragenlijsten maakt aanleveren response rate on-
  mogelijk. 
 - Opsplitsing per diagnosegroep is niet te maken omdat het meetinstrument anoniem ver- 

 werkt wordt, en het dus niet duidelijk is tot welke diagnosegroep een respondent behoort.
Overige problemen:
• Instellingen voor jeugdzorg meldden dat de vraag niet aan jongere kinderen gesteld wordt, 

maar aan ouders. 
• Instellingen die met name langdurende klinische zorg bieden meten met een lagere frequentie 

dan jaarlijks, en gaven aan gegevens gebruikt te hebben van een voorgaand jaar. 

12	 De	nummering	correspondeert	met	de	nummering	van	de	prestatie-indicatoren	in	de	Basisset	prestatie-
	 indicatoren	Geestelijke	gezondheidszorg	en	verslavingszorg.
13	 Gebaseerd	op	interviews	met	12	instellingen.	
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Opmerking: 
Deze indicator is slechts voor de helft geoperationaliseerd. Het perspectief van de behandelaar 

(1.�b) is niet meegenomen in het JMV, bij gebrek aan consensus over diagnosespecifieke 
meetinstrumenten. 

IndIcator 1.3 veranderIng In het dagelIjks functIoneren van de clIënt 
Het percentage cliënten per diagnosegroep, waarbij het dagelijks functioneren bij voor- en name-

ting is verbeterd / is gestabiliseerd.

Aanlevering: 
  Aantal instellingen
Percentage cliënten verbeterd aangeleverd �1 (��%)
 In meerdere diagnosegroepen 6 (�%)
Percentage cliënten verbeterd aangeleverd 1� (�0%) 

In meerdere diagnosegroepen 6 (�%)

Lastig te beantwoorden (N=1�) 10 (8�%) 

Problemen:
• Vraag niet van toepassing voor de instelling
 - Enkele RIBW instellingen gaven aan dat de indicator niet van toepassing is omdat er niet  

 behandeld wordt binnen de instelling.
 - Het begrip GAF-score lijkt niet bij alle instellingen bekend; er wordt gedacht dat het alleen  

 betrekking heeft op jeugdigen of op klinische behandeling. 
• Onvoldoende betrouwbaar bevonden
 - Instellingen geven aan dat de manier waarop GAF scores gevuld worden dermate willekeurig 
  is dat men afziet van aanlevering. 
• Niet geregistreerd in geautomatiseerde systemen 
 - Niet alle instellingen leggen GAF scores vast in relatie tot DBC’s; omschakeling naar DBC  

 systematiek leidt op enkele plaatsen tot een breuk in de registratie. 
 - Voor via de AWBZ gefinancierde zorg worden geen DBC’s geregistreerd. 
• Niet/moeilijk uit informatiesystemen te halen
 - Afleiden en vergelijken van GAF scores gerelateerd aan begin en eind van een DBC is geen  

 standaard beschikbare functie binnen de systemen van veel instellingen. 
 - Opsplitsing in diagnosegroepen is niet te maken. 

Opmerkingen:
• De verwachting leeft dat invoering van de DBC systematiek voor bekostiging met zich mee 
 brengt dat de mate waarin de GAF/C-GAS geregistreerd wordt zal vergroten. 
• Het feit dat mensen met meerdere DBC’s binnen de rapportageperiode meerdere malen in de  
 instellingsregistratie voorkomen wordt wel gemeld in de Basisset prestatie-indicatoren, maar  
 een richtlijn over hoe hierbij te handelen ontbreekt.

IndIcator 1.6 heropnaMen versus duur opnaMen 
De verhouding tussen de gemiddelde duur van de opnamen en het percentage heropnamen 
binnen � maanden per diagnosegroep.

Aanlevering: 
  Aantal instellingen
Percentage heropnamen aangeleverd  �0 (�7%) 
 In meerdere diagnosegroepen  8 (1�%) 
Gemiddelde opnameduur aangeleverd  �1 (�8%) 
 In meerdere diagnosegroepen  7 (11%) 

Lastig te beantwoorden (N=1�)  � (7�%) 
 
Problemen:
• Vraag niet van toepassing voor de instelling
 - Instellingen die geen klinische zorgvormen leveren kunnen deze vraag niet beantwoorden.
 - Ook voor RIBW’s is heropname niet altijd een bekend fenomeen. 
• Niet/moeilijk uit informatiesystemen te halen
 - Registratiesystemen bevatten wel opnamegegevens, maar hebben vaak niet de mogelijk- 

 heid heropnames, gedefinieerd als een opname binnen � maanden na ontslag van een  
 vorige opname, te herkennen. 

 - In mindere mate geldt dit ook voor het systematisch afleiden van de opnameduur. 
 - Opsplitsing in diagnosegroepen is niet te maken. 
• Definities niet duidelijk
 - De definitie van heropname wordt als niet helder ervaren. Opnamepatronen zijn vaak grillig.  

 Daarbij is niet duidelijk wanneer een cliënt als ontslagen gezien moet worden. Draaideur-
  cliënten leveren onevenredig veel heropnamen. 

Opmerkingen:
• Instellingen geven aan dat aard van de behandelde problematiek en het vervullen van specia-
 listische, bovenregionale behandelfuncties een grote invloed hebben op de gemiddelde op-

nameduur. Mogelijkheden tot vergelijken tussen instellingen en afleiding van uitspraken over 
de effectiviteit van behandeling uit deze cijfers wordt op zijn zachtst gezegd in twijfel getrok-
ken.

• Deze indicator bestaat uit twee separate vragen: percentage heropnames en gemiddelde 
opnameduur. De beschrijving van de indicator suggereert een relatie, maar hoe die afgeleid 
zou moeten worden wordt niet expliciet gemaakt. Heropname is gebaseerd op begin van de 
opname binnen het rapportagejaar; opnameduur op beëinde opnamen in het rapportagejaar. 
Deze discrepantie kan resulteren in vertekening.
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IndIcator 1.7 drop-out 

Het percentage cliënten dat hun behandeling/begeleiding eenzijdig en/of tegen het advies van de 
behandelaar beëindigd heeft. 

Aanlevering: 
   Aantal instellingen
Percentage drop-out aangeleverd  �7 (�8%) 
 In meerdere diagnosegroepen  � (1�%) 

Lastig te beantwoorden (N=1�)  � (��%) 
 

Problemen:
• Vraag niet van toepassing voor de instelling
 - In RIBW’s en klinische forensische zorg wordt de term drop out niet gehanteerd – cliënten  

 zijn over het algemeen niet in de situatie dat ze zich vrijelijk aan zorg (kunnen) onttrekken.  
 Dit beperkt de interpreteerbaarheid van het aanleverpercentage. 

• Niet/moeilijk uit informatiesystemen te halen
 - Opsplitsing in diagnosegroepen is vaak niet te maken. 
 - Zorg wordt soms al gestaakt voor een diagnose bepaald is – dan is aanlevering per diagno-

segroep onmogelijk. 
• Definities niet duidelijk
 - Het onderscheid tussen de begrippen drop-out en no show is vaak niet helder. Met name  

 bij bemoeizorg is niet altijd helder vast te stellen wie de ‘eenzijdige beëindiging’ tot stand  
 brengt. 

 - De toevoeging ‘vroegtijdige’ bij de definitie van drop-out in de Basisset prestatie-indicato- 
 ren is niet geoperationaliseerd in het JMV. Wellicht is het aan te bevelen aan te sluiten bij  
 de reden voor afsluiten zoals geregistreerd bij het afsluiten van een DBC, omschreven als  
 “Reden voor afsluiting bij patiënt/ niet bij behandelaar”. 

 - Geldt overlijden ook als drop-out?

Opmerkingen:
• Deze indicator is slechts voor de helft geoperationaliseerd. Drop out specifiek voor ‘bemoei-

zorg’, als beschreven in de Basisset prestatie-indicatoren, is niet apart uitgevraagd. 
• Instellingen geven aan dat score op deze indicator meer zegt over de aard van de cliëntenpo-

pulatie dan over kwaliteit, en trekken vergelijkbaarheid bij voorbaat sterk in twijfel.

IndIcator 1.8 soMatIsche screenIng 
Het beschikken over een standaardprocedure voor screening op somatische aandoeningen bij 
cliënten bij opname en langdurig opgenomen cliënten. 
Het percentage cliënten dat bij aanvang van de opname in de instelling somatisch gescreend 
wordt volgens een vastgelegde procedure en waarbij het resultaat (schriftelijk) wordt vastgelegd.

Aanlevering: 
  Aantal instellingen 
Standaardprocedure voor somatische screening (ja/nee) aangeleverd  �1 (80%) 
Percentage gescreend bij aanvang zorg aangeleverd  �0 (6�%) 
Percentage jaarlijks gescreend aangeleverd  �� (��%) 

Lastig te beantwoorden (N=1�)  8 (67%) 
 
Problemen:
• Vraag niet van toepassing voor de instelling
 - De operationalisatie van de vraag richt zich uitsluitend op klinische opnames. Daarmee is  

 de vraag niet van toepassing voor instellingen die uitsluitend ambulante zorg leveren. 
 - De subvraag naar langdurende opnamen is alleen van toepassing voor instellingen waar  

 cliënten langer dan een jaar opgenomen zijn. 
• Onvoldoende betrouwbaar bevonden
 - In de interviews werd gemeld dat de steekproef vaak een arbeidsintensieve, moeilijk te  

 organiseren exercitie betrof waarvan de betrouwbaarheid van de resultaten als niet opti- 
 maal ingeschat werd. 

• Niet/moeilijk uit informatiesystemen te halen
 - De toelichting bij de vraag richt zich op afleiding van een antwoord via een dossiersteek 

 proef. De richtlijnen hiervoor bleken zelden nagevolgd. Vaak werd een antwoord op alter- 
 natieve wijze tot stand gebracht.

 - Één instelling leidde een antwoord af uit activiteitencodes in de DBC registratie (lichamelijk  
 onderzoek, aanvullend onderzoek). Daarbij was het niet mogelijk te verifiëren of een verlag  
 van het onderzoek in het dossier opgenomen was. 

• Definities niet duidelijk
 - Het begrip ‘somatisch onderzoek’ is niet nader omschreven en roept vragen op. 
 - De functie van een somatische screening bij een RIBW is van een andere orde dan bij een  

 klinische psychiatrische behandeling.

Opmerkingen:
• De vraag naar het beschikken over een standaardprocedure voor somatische screening staat 

niet in de Basisset prestatie-indicatoren, en dus uitsluitend in het JMV.
• Deze vraag werd door �� instellingen met ja, door 1� instellingen met nee beantwoord. 
• De steekproeven bleken vaak moeilijk te organiseren omdat er andere medewerkers bij 

betrokken waren dan bij de andere vragen. In veel gevallen lukte het niet de steekproeven te 
organiseren. Indien dit wel gebeurde, werden zelden de instructies opgevolgd. 
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IndIcator 1.11 tIjdIg contact na ontslag uIt de klInIek 
Percentage cliënten dat na ontslag uit de kliniek binnen twee weken een ambulant of deeltijd-
zorg-contact heeft.

Aanlevering: 
 Aantal instellingen
Percentage tijdig contact na ontslag uit kliniek aangeleverd  �8 (��%) 
 In meerdere diagnosegroepen  7 (11%)

Lastig te beantwoorden (N=1�)  7 (�8%)
  
Problemen:
• Vraag niet van toepassing voor de instelling
 - De vraag is slechts van toepassing voor instellingen die zowel klinische opnamen als ambu- 

 lante of deeltijd nazorg bieden. 
• Niet/moeilijk uit informatiesystemen te halen
 - Informatiesystemen voorzien niet in het bepalen van de tijd tussen ontslag en eerstvol- 

 gend contact (ambulant of deeltijd). 
 - Exclusiecriteria zijn niet te verwerken in de bepaling van de waarde van de noemer. Met  

 name de zin “cliënten die van een andere instelling komen of naar een andere instelling  
 gaan” roept vragen op. 

• Definities niet duidelijk
 - Drop out is niet duidelijk gedefinieerd. Gesuggereerd wordt dat overlijden ook een exclu- 

 siecriterium zou moeten zijn. 

Opmerkingen:
• In de definitie van drop-out wordt ook eenzijdige beëindiging van de behandelrelatie door de 

hulpverlener geschaard. Hiermee wijkt de definitie af van de beschrijving onder indicator 1.7 
(drop-out). 

• Ketenafspraken leiden tot exclusie.

b1.2 prestatIe- IndIcatoren Met betrekkIng op veIlIgheId

IndIcator 2.3 onveIlIgheId door het ontbreken van InforMatIe 

Het beschikken over een registratie van incidenten die optreden door het ontbreken van informa-
tie. Het percentage spoedopnames buiten kantooruren van reeds binnen de instelling bekende 
cliënten waarbij de hulpverlener niet kon beschikken over actuele informatie van de cliënt. 

Aanlevering: 
 Aantal instellingen
Registratie van incidenten die optreden door het ontbreken van 
informatie (ja/nee) aangeleverd  �� (�1%) 
Percentage spoedopnames met niet actuele info aangeleverd  �1 (�8%) 

Lastig te beantwoorden (N=1�)  6 (�0%)
  
Problemen:
• Vraag niet van toepassing voor de instelling
 - De vraag is slechts van toepassing voor instellingen die te maken hebben met spoed-
  opnames, maar is ook beantwoord door instellingen waarvoor dat niet het geval was. 
• Niet betrouwbaar
 - Meldingregistraties worden vaak als onvoldoende volledig gekenmerkt. 
• Niet vastgelegd
 - In meldingsregistraties wordt het ontbreken van informatie vaak niet standaard als kenmerk  

 vastgelegd.
• Niet/moeilijk uit informatiesystemen te halen
 - Spoedopnamen van reeds binnen de instelling bekende cliënten zijn niet altijd automatisch  

 herleidbaar.
 - Meldingsystemen zijn vaak niet gekoppeld aan zorgregistraties, waardoor geen relatie te  

 leggen is tussen incident en opname.
• Definities niet duidelijk
 - De term ‘onvoldoende informatie’ is op zeer uiteenlopende wijzen geïnterpreteerd. 
 - Dit geldt ook voor de termen ‘incident’ en ‘spoedopname’.
 - Uit de toelichtingen bleek dat diverse instellingen een percentage 0 meldden op basis van  

 het argument dat er een benaderbaar elektronisch dossier operationeel was.  

Opmerkingen:
• De vraag of er een registratie van incidenten door het ontbreken van informatie is werd door 

�� instellingen met ja en door �0 instellingen met nee beantwoord. 
• De formulering van deze vraag in de Basisset prestatie-indicatoren (“Registreert u in uw MIP/

MIC/FONA systeem de afwezigheid van actuele informatie bij opname buiten kantooruren van 
een reeds bekende cliënt”) wijkt af de vraag in het JMV. 

• Veel instellingen geven aan dat zij hun incidentenregistratie moeten aanpassen om deze 
indicator te kunnen leveren. 
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IndIcator 2.5 percentage suïcIdes 
Aantal overleden cliënten ten gevolge van suïcide gedurende het registratiejaar gerelateerd aan 
de instellingsgrootte, onderscheiden naar ambulante en klinische behandeling/begeleiding.

Aanlevering: 
   Aantal instellingen
Percentage suïcides ambulant aangeleverd   �0 (78%) 
Percentage suïcides klinisch aangeleverd   �� (70%) 

Lastig te beantwoorden (N=1�)   � (17%) 
 
Problemen:
• Vraag niet van toepassing voor de instelling
 - De subvragen ambulant en klinisch zijn alleen van toepassing indien deze zorgtypen 
  geleverd worden. 
• Niet vastgelegd
 - Twee van de geïnterviewde instellingen gaven aan de suïcides niet zelf te registreren. 
Opmerkingen:
• DigiMV voorziet niet in de mogelijkheid een toelichting toe te voegen voor deze vraag. Hier-

door is er naast de aangeleverde cijfers weinig informatie beschikbaar over de manier waarop 
de cijfers tot stand gekomen zijn (waarde van teller en noemer) en geïnterpreteerd moeten 
worden.

• De beschrijving van deze vraag wijkt sterk af van de Basisset prestatie-indicatoren, waarin 
gevraagd wordt naar aantallen in plaats van percentages. 

b1.3 prestatIe- IndIcatoren Met betrekkIng op clIëntgerIchtheId

IndIcator 3.1 wachttIjd tot start behandelIng

Gemiddelde wachttijd in dagen tussen inschrijving en start behandeling/begeleiding voor ambu-
lante behandeling, klinische behandeling en plaatsing in een RIBW.  
Het percentage cliënten waar de wachttijd tussen inschrijving en start behandeling niet langer is 
dan: �8 dagen voor ambulante zorg, 10� dagen voor klinische zorg of 1�7 dagen voor plaatsing in 
een RIBW. 

Aanlevering: 
 Aantal instellingen
Gemiddelde wachttijd ambulante behandeling/begeleiding aangeleverd  �6 (7�%) 
Gemiddelde wachttijd klinische behandeling/begeleiding aangeleverd  �� (��%) 
Gemiddelde wachttijd RIBW begeleiding aangeleverd  �1 (��%) 
Percentage cliënten voor ambulante behandeling/begeleiding dat korter 
gewacht heeft dan �8 dagen aangeleverd  �1 (6�%)
Percentage cliënten voor klinische behandeling/begeleiding dat korter 
gewacht heeft dan 10� dagen aangeleverd  �� (�0%) 
Percentage cliënten voor RIBW begeleiding dat korter gewacht heeft dan 
1�7 dagen aangeleverd  18 (�8%)

Lastig te beantwoorden (N=1�)  � (��%)

�0 van de 6� instellingen (78%) vulde minimaal één van de gestelde vragen. 

Problemen:
• Vraag niet van toepassing voor de instelling
 - De subvragen zijn slechts van toepassing indien het betreffende type zorg (ambulant,  

 klinisch, RIBW) geleverd wordt. 
 - Forensische instellingen geven aan dat zij geen invloed hebben op de wachtlijsten, omdat  

 het Ministerie van Justitie hierover de regie voert. 
• Niet betrouwbaar
 - Wachttijden voor specifieke zorgtypen kunnen sterk variëren. Bij RIBW’s geldt dat bijvoor- 

 beeld voor Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) versus Beschermd Wonen (BW). Een gemid- 
 delde geeft veel verlies aan informatie. 

• Definities niet duidelijk
 - Start behandeling is een lastig begrip. Intake en behandeling zijn niet bij alle zorgtypen  

 strikt te scheiden processtappen. Niet duidelijk is of overbruggingscontacten als behande- 
 ling gelden. 

 - Wachten op klinische opname is een verwarrend concept. Als klinische opname plaatsvindt  
 tijdens een ambulante behandeling is niet duidelijk wat als startpunt van het wachten  
 gehanteerd moet worden.  

Opmerkingen:
• De vraag of er een registratie van incidenten door het ontbreken van incidenten is werd door 

�� instellingen met ja en door �0 instellingen met nee beantwoord.
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IndIcator 3.3 InforMed consent 
De vraag naar het percentage cliënten dat informed consent ervaart wordt afgeleid uit antwoor-
den op de volgende vraag uit de thermometer:
• Vraag 6: “Heeft u ingestemd met uw behandel- of begeleidingsplan?”

Aanlevering: 
 Aantal instellingen 
Percentage cliënten dat informed consent ervaart aangeleverd  �6 (7�%) 
Response rate aangeleverd  �� (67%) 

Lastig te beantwoorden (N=1�)  � (17%) 
 
Problemen: 
• Vraag niet van toepassing voor de instelling
 - RIBW instellingen gaven aan dat de indicator niet van toepassing is omdat er niet behan- 

 deld wordt binnen de instelling. 
• Onvoldoende betrouwbaar bevonden
 - Gedeelte van de cliëntenpopulatie dat gevraagd is het instrument in te vullen varieert  

 sterk, zowel in aantal als in samenstelling (niet representatief).
 - Er worden in plaats van de thermometer ook andere instrumenten gebruikt (al dan niet  

 na afstemming met de helpdesk/GGZ Nederland), waarbij vaak onduidelijk is of er hetzelfde  
 gemeten wordt.

• Niet vastgelegd
 - Een veelgenoemde reden voor niet aanleveren was het (nog) niet hanteren van de thermo- 

 meter of vergelijkbaar instrument. 
 - Niet bijhouden van aantal uitgezette vragenlijsten maakt aanleveren response rate onmo- 

 gelijk. 

Overige problemen:
• Instellingen voor jeugdzorg meldden dat de vraag niet aan jongere kinderen gesteld wordt, 

maar aan ouders. Antwoorden van ouders en cliënten worden samengevoegd en gemiddeld 
op een door de instelling bepaalde wijze.

• Instellingen die met name langdurende klinische zorg bieden meten met een lagere frequentie 
dan jaarlijks, en gaven aan gegevens gebruikt te hebben van een voorgaand jaar. 

• Bij response rate is bij meerdere instellingen uitgegaan van het percentage geretourneerde 
formulieren, en niet gekeken naar de mate waarin per vraag een antwoord gegeven is. Deze 
instellingen hebben dus bij alle vragen naar response rate een zelfde waarde gerapporteerd. 

• Dwangbehandelingen zijn geëxcludeerd voor deze vraag. Indien herkenning van dit zorgtype 
niet georganiseerd is via het voorblad van de thermometer, waarop ruimte is voor instellingen 
om gegevens als circuit, afdeling of zorgsoort in te vullen, kan deze exclusie alleen plaats-

 vinden als de betreffende groep cliënten geen thermometer invult. Daarmee geldt de exclusie 
op deze vraag meteen voor alle indicatoren die op basis van de thermometer bepaald worden. 
Geen van de instellingen heeft aangegeven of de exclusiecriteria bij deze indicator toegepast 
zijn.

IndIcator 3.4 keuzevrIjheId

De vraag naar het percentage cliënten dat keuzevrijheid in behandeling of begeleiding ervaart 
wordt afgeleid uit antwoorden op de volgende vraag uit de thermometer:
• Vraag �: “Kon (kunt) u meebeslissen over de behandeling of begeleiding die u zou krijgen (krijgt)?”

Aanlevering: 
  Aantal instellingen 
Percentage cliënten dat keuzevrijheid ervaart aangeleverd  �� (77%) 
Response rate aangeleverd  �� (70%) 

Lastig te beantwoorden (N=1�)  � (17%) 
 
Problemen: 
• De problemen zijn identiek als bij indicator �.� informed consent. 
• Dwangbehandelingen en forensische zorg zijn geëxcludeerd voor deze vraag. Indien herken-

ning van deze zorgtypen niet georganiseerd zijn via het voorblad van de thermometer, waarop 
ruimte is voor instellingen om gegevens als circuit, afdeling of zorgsoort in te vullen, kan 
deze exclusie alleen plaatsvinden als de betreffende groep cliënten geen thermometer invult. 
Daarmee geldt de exclusie op deze vraag meteen voor alle indicatoren die op basis van de 
thermometer bepaald worden. Geen van de instellingen heeft aangegeven of de exclusie-

 criteria bij deze indicator toegepast zijn. 

IndIcator 3.5 vervullIng zorgwensen

De vraag naar het percentage cliënten dat keuzevrijheid in behandeling of begeleiding ervaart 
wordt afgeleid uit antwoorden op de volgende vraag uit de thermometer:
• Vraag �: “Kon (kunt) u meebeslissen over de behandeling of begeleiding die u zou krijgen (krijgt)?”

Aanlevering: 
 Aantal instellingen
Percentage cliënten dat de zorgwensen als vervuld ervaart aangeleverd  �8 (7�%) 
Response rate aangeleverd  �� (6�%) 

Lastig te beantwoorden (N=1�)  � (17%) 
 
Problemen: 
• De problemen aangegeven bij indicator �.� informed consent zijn ook hier van toepassing. 
• Behandelingen korter dan een jaar zijn geëxcludeerd voor deze vraag. Indien herkenning van 

dit zorgtype niet georganiseerd is via het voorblad van de thermometer, waarop ruimte is voor 
instellingen om gegevens als circuit, afdeling of zorgsoort in te vullen, kan deze exclusie alleen 
plaatsvinden als de betreffende groep cliënten geen thermometer invult. Daarmee geldt de 
exclusie op deze vraag meteen voor alle indicatoren die op basis van de thermometer bepaald 
worden. Geen van de instellingen heeft aangegeven of de exclusiecriteria bij deze indicator 
toegepast zijn.
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IndIcator 3.6 evaluatIe behandelplan

Het percentage behandelings/begeleidingsplannen van cliënten in de langdurende zorg dat 
minder dan 1 jaar oud is.

Aanlevering: 
 Aantal instellingen
Percentage behandel/begeleidingsplannen <1 jr aangeleverd  �� (�0%) 

Lastig te beantwoorden (N=1�)  7 (�8%) 
 
Problemen:
• Vraag niet van toepassing 
 - De indicator is niet van toepassing op instellingen die uitsluitend kortdurend behandelen. 
• Niet vastgelegd
 - Het feit dat dit gegeven niet automatisch afgeleid kan worden is vaak gehanteerd als 
  argument voor niet kunnen aanleveren. 
• Niet betrouwbaar
 - Sommige instellingen vulden als antwoord 100% in met als motivatie dat regelmatig bijwer- 

 ken van plannen instellingsbeleid is. 
 - Navolging van de in de Basisset prestatie-indicatoren beschreven steekproef van �� dos- 

 siers is slechts door een enkele instelling nagevolgd. Sommige instellingen trokken een veel  
 uitgebreidere steekproef. 

 - Anderen gaven aan een andere dan jaarlijkse frequentie voor het evalueren en bijstellen  
 van plannen te hanteren. 

• Niet/moeilijk uit systemen te halen
 - Hoewel de toelichting aangeeft dat het antwoord via een dossiersteekproef bepaald dient  

 te worden geven instellingen toch aan niet te kunnen aanleveren omdat de gegevens niet  
 uit informatiesystemen te herleiden is. 

Opmerkingen:
• Bij het JMV is geen beschrijving meegeleverd over de manier waarop deze indicator bepaald 

dient te worden (de Basisset prestatie-indicatoren voorziet daar wel in). Dit heeft er waar-
schijnlijk toe bijgedragen dat instellingen op zeer uiteenlopende manieren tot een antwoord 
komen. 

• Het cliëntenperspectief, beschreven in de Basisset prestatie-indicatoren, is niet uitgevraagd in 
het JMV. Hiermee is de indicator in feite slechts half geïmplementeerd. 

IndIcator 3.8 aantal dagdelen per week dat clIënten deelnaMen aan dagactIvIteIten

Het gemiddeld aantal dagdelen per week dat cliënten per diagnosegroep, die langdurige (> 1 
jaar) geestelijke gezondheidszorg ontvangen, op peildatum �1-1�-�006 deelnamen aan interne of 
externe dagactiviteiten of betaald werk of vrijwilligerswerk deden.

Aanlevering: 
 Aantal instellingen
Gemiddeld aantal dagdelen dagactiviteiten aangeleverd  18 (�8%) 
In meerdere diagnosegroepen  � (�%) 

Lastig te beantwoorden (N=1�)  7 (�8%) 
 
Problemen:
• Vraag niet van toepassing voor de instelling
 - Vraag is alleen van toepassing bij instellingen die langdurende zorg bieden. 
• Niet/moeilijk uit informatiesystemen te halen
 - Instellingen geven aan dat de gegevens niet af te leiden zijn uit instellingsregistratie.  

 Gebruik van zorgzwaartepakketten wordt als mogelijk alternatief gezien.
 - Aanlevering per diagnosegroep is voor vrijwel geen van de instellingen realiseerbaar. 
• Betrouwbaarheid
 - Aangegeven wordt dat de gevraagde peildatum, �1-1�-�006, geen representatieve infor- 

 matie oplevert, omdat de dagactiviteiten tijdens de feestdagen niet vergelijkbaar zijn met  
 de gebruikelijke activiteiten. 

• Definities niet duidelijk
 - Instellingen maken een onderscheid tussen interne en externe dagactiviteiten. Vaak  

 worden alleen de interne activiteiten geregistreerd, waarmee een onvolledig beeld gege- 
 ven wordt.

Opmerkingen:
• In het JMV wordt gesproken over een percentage cliënten, terwijl op andere plaatsen in de 

toelichting sprake is van een gemiddeld aantal dagdelen als maat. De toelichting in het JMV, 
waarin gesproken wordt over over de rol van zorgzwaarte, is ons niet duidelijk.
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IndIcator 3.9  percentage clIënten dat een posItIef oordeel heeft over de  woonsItuatIe of

   – oMstandIgheden 

De vraag naar het cliëntoordeel over woon- en leefomstandigheden in een klinische setting of 
RIBW-instelling wordt afgeleid uit antwoorden op de volgende vraag uit de thermometer:
• Vraag 17: “Bent u tevreden over uw woonsituatie/woonomstandigheden?”

Aanlevering: 
 Aantal instellingen
Percentage cliënten dat een positief oordeel heeft is aangeleverd door  �1 (��%) 
Response rate aangeleverd  1� (�0%) 

Lastig te beantwoorden (N=1�)  � (��%) 
 
Problemen: 
• De problemen aangegeven bij indicator �.� informed consent zijn ook hier van toepassing. 
• De vraag maakt onderdeel uit van de versie RIBW alliantie van de thermometer. Deze is alleen 

gehanteerd door (een deel van de) instellingen waarvoor deze versie van toepassing was. 
• Het onderscheiden van cliënten die langdurend geestelijke gezondheidszorg (>1 jaar) ontvan-

gen is niet voldoende specifiek: betreft het uitsluitend ononderbroken zorg?

IndIcator 3.10 adequate bejegenIng door hulpverleners 

De vraag naar het percentage cliënten dat aangeeft een adequate bejegening door de hulpverle-
ners te ervaren wordt afgeleid uit antwoorden op beide volgende vragen uit de thermometer:
• Vraag �: “Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor u?”
• Vraag 10: “Vond (vindt) u de hulpverlener voldoende geïnteresseerd in u en in uw mening?”

Aanlevering: 
 Aantal instellingen
Percentage cliënten dat bejegening als adequaat beoordeelt aangeleverd  �7 (7�%) 
Response rate aangeleverd  �� (6�%) 

Lastig te beantwoorden (N=1�)  � (��%) 
 
Problemen: 
• De problemen aangegeven bij indicator �.� informed consent zijn ook hier van toepassing. 
• Het was niet voor alle instellingen mogelijk de antwoorden van twee verschillende vragen uit 

de thermometer de combineren. In de toelichting werden de percentages van beide vragen 
apart vermeld. 

• Een aantal instellingen gebruikte niet de GGZ-thermometer cliëntwaardering maar combi-
neerde in plaats daarvan verschillende losse enquêtes tot een totaalscore. 

IndIcator 3.11 adequate InforMatIeverstrekkIng door hulpverleners

De vraag naar het percentage cliënten dat aangeeft een adequate informatieverstrekking door 
hulpverleners te ervaren wordt afgeleid uit antwoorden op de volgende vragen uit de thermome-
ter:
• Vraag 1: “Heeft u voldoende informatie gekregen over de behandel- en begeleidingsmogelijk-

heden van de instelling?”
• Vraag �: “Heeft u voldoende informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling of bege-

leiding?”
• Vraag �: “Heeft u voldoende informatie gekregen over het te verwachten resultaat van uw 

behandeling of begeleiding?”

Aanlevering: 
 Aantal instellingen
Percentage cliënten dat informatieverstrekking als adequaat beoordeelt 
aangeleverd  �7 (7�%) 
Response rate aangeleverd  �1 (6�%) 

Lastig te beantwoorden (N=1�)  � (��%) 
 
Problemen: 
• De problemen aangegeven bij indicator �.� informed consent zijn ook hier van toepassing. 
• Het was niet voor alle instellingen mogelijk de antwoorden van drie verschillende vragen uit 

de thermometer de combineren. In de toelichting werden de percentages van beide vragen 
apart vermeld. 

• Een aantal instellingen gebruikte niet de GGZ-thermometer cliëntwaardering maar combi-
neerde in plaats daarvan verschillende losse enquêtes tot een totaalscore.
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bIjlage 2: aanleverIng per IndIcator

Deze tabel bevat dezelfde informatie als Tabel 1, mate van beantwoording van vragen, maar nu 
gesorteerd op vraagnummer. 

Vraag Omschrijving   per diag- Uit   Aantal % >1  %  
    nose   thermo-  aange-  diag-
    groep meter  leverd  nose   
    gevraagd     groep

1.�.1 Verandering ernst problematiek: % verbeterd X X �� 67% 6 �% 

1.�.� Verandering ernst problematiek: response rate X X �� ��% � 8% 

1.�.1 Verandering functioneren: % verbeterd  X  �1 ��% 6 �% 

1.�.� Verandering functioneren: % gestabiliseerd X  1� �0% 6 �% 

1.6.1 Heropnames: %   X  �0 �7% 8 1�% 

1.6.� Gemiddelde opnameduur   X  �1 �8% 7 11% 

1.7 Drop out   X  �7 �8% � 1�% 

1.8.1 Somatische screening procedure    �1 80%     

1.8.� Somatische screening aanvang opname    �0 6�%     

1.8.� Somatische screening langdurige opname   �� ��%     

1.11 Continuïteit bij verandering zorgsoort   X  �8 ��% 7 11% 

�.�.1 Registratie incidenten door ontbreken info   �� ��%     

�.�.� Spoedopname zonder actuele info    �1 �8%     

�.�.1 Suïcides ambulant     �0 78%     

�.�.� Suïcides klinisch     �� 70%     

�.1.1 Gemiddelde wachttijd ambulant    �6 7�%     

�.1.� Gemiddelde wachttijd klinisch    �� ��%     

�.1.� Gemiddelde wachttijd RIBW    �1 ��%     

�.1.� Ambulant wachttijd <�8     �1 6�%     

�.1.� Klinisch wachttijd <10�     �� �0%     

�.1.6 RIBW wachttijd <1�7     18 �8%     

�.�.1 Informed consent ervaren    X �6 7�%     

�.�.� Informed consent response rate   X �� 67%     

�.�.1 Keuzevrijheid ervaren    X �� 77%     

�.�.� Keuzevrijheid response rate   X �� 70%     

�.�.1 Vervullen zorgwens    X �8 7�%     

�.�.� Vervullen zorgwens response rate   X �� 6�%     

�.6 Behandelplan < 1 jaar oud     �� �0%     

�.8 Dagbesteding / werk langdurig klinisch  X  18 �8% � �% 

�.�.1 Woon/leefomstandigheden    X �1 ��%     

�.�.� Woon/leefomstandigheden response rate  X �� �6%     

�.10.1 Bejegening positief    X �7 7�%     

�.10.� Bejegening response rate    X �� 6�%     

�.11.1 Informatieverstrekking positief   X �7 7�%     

�.11.� Informatieverstrekking response rate   X �� 6�%

bIjlage 3: procescyclus prestatIe- IndIcatoren

Dit onderzoek naar de aanlevering van prestatie-indicatoren en de problemen die daarbij optra-
den is een onderdeel van een reeks van processen die samen een cyclus vormen waarin de set 
indicatoren verder ontwikkeld wordt. De samenhang tussen de te onderscheiden processen is 
weergegeven in Figuur �. 

  

Figuur 3: Cyclus processen rond aanpassing basisset prestatie-indicatoren.

De resultaten van aanlevering zijn input voor aanpassing van de landelijke informatieproducten 
van GGZ Nederland, ontwikkeld in het project Aanpassing Landelijke Informatieproducten. Veran-
deringen in de basisset leiden tot andere data en daarmee tot veranderingen in het ontwikkelde 
datawarehouse ‘GGZ Databank’ en de informatieproducten die daaruit afgeleid worden. 
Evaluatie heeft nu plaatsgevonden op basis van de aanlevering en de problemen, maar in de toe-
komst is het van belang dat ook de beoogde gebruikers van de gegevens zich kunnen uitspreken 
over de aangeleverde data, en in hoeverre die aan de verwachtingen voldoen. 
Het verdient aanbeveling deze processen in samenhang te beheren. Timing van veranderingen is 
daarbij een essentieel punt. Een cyclus van een jaar, waarin de set aangepast wordt, het jaar-
document verandert, de instellingssystemen en de landelijke informatievoorziening aangepast 
worden, de benodigde evaluaties plaatsvinden en gebruikt worden in nieuwe bijstellingen lijkt erg 
krap. 
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bIjlage 4: vragenlIjst IntervIew

Dit zijn de vragen die we in het afgesproken telefonisch interview over de aanlevering van de 
Prestatie-indicatoren zullen bespreken. Het is niet de bedoeling dat u de antwoorden schrifte-
lijk toestuurt, we zijn met name geïnteresseerd in achtergronden van en toelichtingen bij uw 
antwoorden.. 

1.  Heeft u zelf (evt samen met anderen) de gegevens van uw instelling met betrekking tot de 
prestatie-indicatoren opgezocht en in digiMV ingevuld? 

 a.  ja, ik ben bij alle vragen betrokken geweest
 b.  ja, ik ben bij het grootste gedeelte van de vragen betrokken geweest
 c.  ja, maar ben slechts bij een klein deel betrokken geweest (andere persoon interviewen!)
 d.  nee, ik ben niet bij de vragen rond de prestatie-indicatoren betrokken geweest (andere  

 persoon interviewen!)
  
�.  Wat is uw functie:
 a.  kwaliteitsfunctionaris
 b.  medewerker Planning & Control
 c.  zorgprofessional
 d.  anders, nl: 

�.  is uw instelling HKZ gecertificeerd? 

�.  Heeft u vorig jaar ook gegevens aangeleverd met betrekking tot de prestatie-indicatoren?

�.  Hoe gemakkelijk vond u het over het algemeen om de gevraagde informatie met betrekking 
tot de prestatie-indicatoren aan te leveren? 

 a.  heel gemakkelijk 
 b.  vrij gemakkelijk 
 c.  niet heel gemakkelijk maar ook niet lastig  
 d.  vrij lastig 
 e.  heel lastig 

6a.  De gevraagde gegevens met betrekking tot de prestatie-indicatoren gingen over drie 
gebieden: effectiviteit, veiligheid en cliëntgerichtheid. Van welke prestatie-indicator(en) over 
effectiviteit vond u het lastig om de informatie aan te leveren?

 a. verandering in ernst problematiek
 b. verandering in dagelijks functioneren van de cliënt
 c. percentages heropname versus opnameduur
 d. percentage drop out
 e. mate waarin somatische screening plaatsvindt
 f. continuïteit bij verandering van zorgsoort
 g. van geen van deze indicatoren was het lastig (ga door naar vraag 7)

6b.  Wat was de reden waarom het lastig was om deze informatie aan te leveren? 
 1. de informatie is niet makkelijk terug te vinden in bestaande informatiebestanden
 �. de informatie wordt niet bijgehouden in de bestaande informatiebestanden
 �. het was niet duidelijk wat hier precies gevraagd werd
 �. anders, nl: 

6c.  Verwacht u dat het volgend jaar (gemakkelijker) gaat lukken om de gegevens aan te leveren, 
en waarom wel of niet?

 
7a.  Van welke prestatie-indicator(en) over veiligheid vond u het lastig om de informatie aan te 

leveren?
 a. onveiligheid door het ontbreken van informatie
 b. percentage suïcides gerelateerd aan instellingsgrootte
 c. van geen van deze indicatoren was het lastig (ga door naar vraag 8)

7b.  Wat was de reden waarom het lastig was om deze informatie aan te leveren? 
 1.  de informatie is niet makkelijk terug te vinden in bestaande informatiebestanden
 �.  de informatie wordt niet bijgehouden in de bestaande informatiebestanden
 �.  het was niet duidelijk wat hier precies gevraagd werd
 �.  anders, nl: 

7c.  Verwacht u dat het volgend jaar (gemakkelijker) gaat lukken om de gegevens aan te leveren, 
en waarom wel of niet?

8a.  Van welke prestatie-indicator(en) over cliëntgerichtheid vond u het lastig om de informatie 
aan te leveren?

 a. wachttijd tot start van de behandeling
 b. informed consent
 c. keuzevrijheid
 d. vervulling zorgwensen
 e. evaluatie behandelplan
 f. dagbesteding en arbeid
 g. woon- en leefomstandigheden 
 h. adequate bejegening door hulpverleners
 i. adequate informatieverstrekking door hulpverleners
 j. van geen van deze indicatoren was het lastig (ga door naar vraag �)

8b.  Wat was de reden waarom het lastig was om deze informatie aan te leveren? 
 1.  de informatie is niet makkelijk terug te vinden in bestaande informatiebestanden
 �.  de informatie wordt niet bijgehouden in de bestaande informatiebestanden
 �.  het was niet duidelijk wat hier precies gevraagd werd
 �.  anders, nl: 
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8c.  Verwacht u dat het volgend jaar (gemakkelijker) gaat lukken om de gegevens aan te leveren, 
en waarom wel of niet?

�a.  Bij welke prestatie-indicatoren met betrekking tot effectiviteit is het helemaal niet gelukt om 
de informatie aan te leveren en hoe kwam dat?

 a. verandering in ernst problematiek
 b. verandering in dagelijks functioneren van de cliënt
 c. percentages heropname versus opnameduur
 d. percentage drop out
 e. mate waarin somatische screening plaatsvindt
 f. continuïteit bij verandering van zorgsoort
 g. het is hier overal gelukt om informatie aan te leveren (ga door naar vraag 10)

�b.  Verwacht u dat dit volgend jaar wel gaat lukken, en waarom wel of niet? 

10a. Bij welke prestatie-indicatoren met betrekking tot veiligheid is het helemaal niet  
     gelukt om de informatie aan te leveren en hoe kwam dat?
 a. onveiligheid door het ontbreken van informatie
 b. percentage suïcides gerelateerd aan instellingsgrootte
 c. het is hier overal gelukt om informatie aan te leveren (ga door naar vraag 11)

10b. Verwacht u dat dit volgend jaar wel gaat lukken, en waarom wel of niet? 

11a. Bij welke prestatie-indicatoren met betrekking tot cliëntgerichtheid is het helemaal niet 
gelukt om de informatie aan te leveren en hoe kwam dat?

 a. wachttijd tot start van de behandeling
 b. informed consent
 c. keuzevrijheid
 d. vervulling zorgwensen
 e. evaluatie behandelplan
 f. dagbesteding en arbeid
 g. woon- en leefomstandigheden 
 h. adequate bejegening door hulpverleners
 i. adequate informatieverstrekking door hulpverleners
 j. het is hier overal gelukt om informatie aan te leveren (ga door naar vraag 1�)

11b. Verwacht u dat dit volgend jaar wel gaat lukken, en waarom wel of niet? 

1�.  Hoe gemakkelijk was het voor u om gegevens aan te leveren per diagnosegroep?  
 a.  heel gemakkelijk
 b.  vrij gemakkelijk
 c.  niet heel gemakkelijk maar ook niet lastig
 d.  vrij lastig
 e.  heel lastig 

1�.  Hoe belangrijk vindt u het dat de gegevens ook per diagnosegroep aangeleverd worden? 
 a.  heel belangrijk
 b.  vrij belangrijk
 c.  niet heel belangrijk maar ook niet heel onbelangrijk 
 d.  vrij onbelangrijk
 e.  heel onbelangrijk

1�a. Hoe denkt u dat het aanleveren van de gegevens per diagnosegroep volgend jaar zal verlopen: 
 a.  gemakkelijker
 b.  hetzelfde als dit jaar
 c.  moeilijker

1�b. Wat kostte er veel extra tijd?

1�c. Wie kostte het extra tijd?

1�d. Hoeveel tijd bent u extra kwijt gewest met het opzoeken van aanvullende informatie?

1�.  Het is mogelijk dat u niet alle gevraagde informatie uit de informatiesystemen van uw 
instelling kon halen. In hoeveel procent van de gevallen kon u –naar schatting- de gevraagde 
gegevens NIET uit bestaande informatiesystemen van de instelling halen?

 In ongeveer …… % van de gevallen.

16.  Hoe gemakkelijk of lastig vond u het om gegevens aan te leveren die niet uit de informatiesy-
stemen van uw instelling kwamen?

 a. heel gemakkelijk
 b.  vrij gemakkelijk
 c.  niet heel gemakkelijk maar ook niet lastig
 d.  vrij lastig
 e. heel lastig 
 f.  niet van toepassing

17a. Heeft het u (of uw collega’s) extra tijd gekost om informatie op te zoeken die niet uit de 
informatiesystemen van uw instelling kwam?

 a. ja, heel veel
 b. ja, een beetje
 c. nee
 d. niet van toepassing

17b. Wat kostte er veel extra tijd?

17c. Wie kostte het extra tijd? 
 a. medewerker primair proces
 b. kwaliteitsfunctionaris
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 c. secretaresse 
 d. anders, nl……..

17d. Hoeveel tijd bent u extra kwijt geweest met het opzoeken van dergelijke aanvullende infor-
matie?

18.  Hoe gemakkelijk vond u het om de gegevens in digiMV te zetten? 
 a.  heel gemakkelijk
 b. vrij gemakkelijk
 c.  niet heel gemakkelijk maar ook niet lastig
 d.  vrij lastig
 e.  heel lastig 

1�.  Hoe positief of negatief vindt u het dat de prestatie-indicatoren zijn ontwikkeld?
 a. heel positief 
 b. een beetje positief
 c. niet positief en ook niet negatief
 d. een beetje negatief
 e. heel negatief

�0a. Waren er prestatie-indicatoren waarvan u niet duidelijk vond welke informatie precies 
gevraagd werd? 

 1  nee ik vond ze allemaal duidelijk (ga door naar �1) 
 �  ja, nl: 

�0b. Hoe heeft u het toen opgelost?
 1.  niets ingevuld
 �.  ingevuld zoals u dacht dat goed was
 �.  ingevuld zoals u dacht dat goed was en bij de ruimte voor opmerkingen de 
      onduidelijkheid aangegeven 
 �.  niet van toepassing
 �.  anders, namelijk: 

�0c. Heeft u bij elke prestatie-indicator waarover u twijfelde over de interpretatie van de gevraag-
de informatie dit ook aangegeven in de ruimte voor opmerkingen?  

 1. ja, bij alle
 �. nee, niet bij alle
 �. niet van toepassing

�1a. Hoe goed denkt u dat de cijfers die u heeft aangeleverd ook de werkelijkheid binnen uw 
instelling weergeven? 

 a.  helemaal (ga door naar vraag ��)
 b.  grotendeels
 c.  een beetje

 d.  nauwelijks
 e.  helemaal niet

�1b. Waardoor wordt de werkelijkheid niet helemaal goed weergegeven in de aangeleverde 
cijfers? 

��a. In hoeverre denkt u dat de informatie die de verschillende instellingen hebben moeten 
aanleveren vergelijkbaar is? 

 a.  er zal nauwelijks tot geen verschil zitten in de interpretaties van de verschillende 
      prestatie-indicatoren waardoor informatie goed vergelijkbaar is
 b.  er zal wel wat verschil zitten in de interpretaties van de verschillende prestatie-
      indicatoren waardoor de informatie matig vergelijkbaar is
 c.  er zal heel veel verschil zitten in de interpretaties van de verschillende prestatie-
      indicatoren waardoor de informatie slecht vergelijkbaar is. 

��b: Is er aanvullende bewerking van gegevens nodig om ze vergelijkbaar te maken, zoals een 
casemix correctie? 

 1. nee
 �. ja, bij de volgende prestatie-indicatoren is een casemix correctie nodig voor: 
 �. ja, bij de volgende prestatie-indicatoren is een andere correctie nodig, namelijk: 

��. In hoeverre denkt u dat er interpretatieverschillen zijn bij het invullen van de antwoorden bin-
nen instellingen, bijvoorbeeld tussen hulpverleners, of tussen afdelingen?

 a.  er zal nauwelijks tot geen verschil zitten in de interpretaties van de verschillende 
      prestatie-indicatoren waardoor informatie goed vergelijkbaar is
 b.  er zal wel wat verschil zitten in de interpretaties van de verschillende prestatie-
      indicatoren waardoor de informatie matig vergelijkbaar is
 c.  er zal heel veel verschil zitten in de interpretaties van de verschillende prestatie-
      indicatoren waardoor de informatie slecht vergelijkbaar is. 

��.  Hoeveel verschillende mensen zijn bezig geweest met het verzamelen van de gegevens met 
betrekking op de prestatie-indicatoren? 

  …. Personen, te weten (meerdere antwoorden mogelijk): 
 a.  kwaliteitsfunctionaris(sen)
 b.  medewerker(s) Planning & Control
 c.  zorgprofessional(s)
 d.  secretaresse
 e.  anders, nl 

��a. Zijn de antwoorden die ingevoerd zijn in digiMV nog gecontroleerd door anderen? 
 a.  ja, voordat ze ingevoerd werden in digiMV zijn (vrijwel) alle vragen gecontroleerd 
      door iemand anders dan degene die ze heeft opgezocht
 b.  ja, voordat ze ingevoerd werden in digiMV zijn sommige vragen gecontroleerd door 
     iemand anders dan degene die ze heeft opgezocht
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 c.  nee, op elke vraag is het antwoord is door 1 persoon opgezocht en daarna niet meer 
      gecontroleerd (ga door naar vraag �6)

��b. Door wie is het gecontroleerd? 
 a.  kwaliteitsfunctionaris(sen)
 b.  medewerker(s) Planning & Control
 c.  zorgprofessional(s)
 d.  secretaresse
 e.  anders, nl: 

�6a. Zijn de gegevens die in digiMV gezet zijn met betrekking tot de prestatie-indicatoren nog  
besproken in een vergadering met het management (leidinggevenden, hoeft niet alleen RvB 
onder te vallen)? 

 a.  ja 
 b.  nee (ga door naar vraag �7)
 c.  weet niet (ga door naar vraag �7)

�6b. Heeft dat nog tot aanpassingen geleid? 
 a.  ja, nl:
 b.  nee
 c.  weet niet

�7.  Heeft u nog suggesties hoe het aanleveren van de gegevens verbeterd kan worden? 

bIjlage 5:  vragenlIjst voor InstellIngen dIe nIet (tIjdIg) hebben  
  aangeleverd

Betreft: Evaluatieonderzoek Prestatie-indicatoren GGZ en verslavingszorg

 �� juni �007 

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van verbetering van de Basisset prestatie-indicatoren voor de GGZ en verslavingszorg 
wordt momenteel een evaluatieonderzoek uitgevoerd door Tranzo (Universiteit van Tilburg). Er 
wordt o.a. onderzocht hoe het aanleverproces verbeterd kan worden door na te gaan waar proble-
men zitten, en hoe die verholpen kunnen. Het is voor de verbetering van Basisset van cruciaal 
belang om van gebruikers te horen wat zij van de set vinden. 

Het bijgevoegde vragenlijstje maakt deel uit van een groter onderzoek. Wij zouden u vriendelijk 
willen vragen mee te werken aan dit onderzoek en het bijgaande vragenlijstje in de retourenvelop 
terug te zenden vóór 1 augustus. Het lijstje mag ook door een collega ingevuld worden mits deze 
betrokken is geweest bij het aanleveren van de gegevens. 

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Vriendelijke groeten,

Dr. Evelien Brouwers, 
Tranzo, Universiteit van Tilburg
Postbus �01��
�000 LE Tilburg
e.p.m.brouwers@uvt.nl
01�-�66��6�
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Omcirkel het antwoord van uw keuze. Op de onderstaande vragen zijn geen goede of foute 
antwoorden, het gaat om úw mening en ervaring. 

1.  Hoe gemakkelijk vond u het over het algemeen om de gevraagde informatie met betrekking tot de 
prestatie-indicatoren aan te leveren? 

 a. heel gemakkelijk
 b.  vrij gemakkelijk
 c.  niet heel gemakkelijk maar ook niet lastig
 d.  vrij lastig
 e. heel lastig 

�.  Het is mogelijk dat u niet alle gevraagde informatie uit de informatiesystemen van uw instelling 
kon halen. Bij hoeveel vragen kon u –naar schatting- de gevraagde gegevens NIET uit bestaande 
informatiesystemen van de instelling halen?

 Bij ongeveer …… % van de vragen

�.  Bij sommige instellingen zijn de gevraagde gegevens niet aangeleverd, of na het verstrijken van de 
gestelde deadline. Bij uw instelling was dat ook het geval; hoe kwam dat? (meerdere antwoorden 
mogelijk)

 a.  vergeten de informatie op tijd aan te leveren
 b.  te druk met andere dingen
 c.  ziekte of uitval van collega’s 
 d.  het opzoeken van de gegevens kostte meer tijd dan ingeschat
 e.  de informatie was niet uit bestaande registratiesystemen te halen
 f.  anders, namelijk: 

�.  Zijn de antwoorden die ingevoerd zijn in digiMV nog gecontroleerd door anderen? 
 a.  ja, voordat ze ingevoerd werden in digiMV zijn (vrijwel) alle vragen gecontroleerd door  

 iemand anders dan degene die ze heeft opgezocht
 b.  ja, voordat ze ingevoerd werden in digiMV zijn sommige vragen gecontroleerd door  

 iemand anders dan degene die ze heeft opgezocht
 c.  nee, op elke vraag is het antwoord is door 1 persoon opgezocht en daarna niet meer  

 gecontroleerd 

�.  Heeft u nog suggesties voor verbetering?

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!
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Dit rapport gaat over het eerste landelijke evaluatieonderzoek naar de Basisset prestatie-indicatoren 
geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. In 2006 heeft een projectgroep van acht partijen, op 
initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en GGZ Nederland, de basisset prestatie-
indicatoren ontwikkeld. De set is nog in ontwikkeling, en deze evaluatiestudie draagt bij aan de ver-
betering van de set. Het rapport beschrijft in hoeverre lidinstellingen van GGZ Nederland in staat zijn 
geweest om de gevraagde gegevens over de prestatie-indicatoren over 2006 aan te leveren en welke 
problemen zij hierbij zijn tegengekomen. Zoals blijkt zijn de aangeleverde gegevens over 2006 onder-
ling nog niet goed vergelijkbaar, en heeft het instellingen over het algemeen veel moeite gekost de 
gevraagde informatie te leveren. Oorzaken hiervan zijn onder andere terug te voeren op verschillen in 
registreren en registratiesystemen, onduidelijkheden rond gehanteerde definities, het al dan niet van 
toepassing zijn van bepaalde prestatie-indicatoren en twijfels over representativiteit van gegevens.
Toch is er zeker reden voor optimisme. De geïnterviewde medewerkers van diverse instellingen bleken 
vrijwel allen een positieve houding ten opzichte van de prestatie-indicatoren te hebben en toonden 
zich bereidwillig medewerking te verlenen aan de verbetering van de basisset. Registratie en infor-
matiesystemen worden nu al op veel plaatsen aangepast, zodat over het volgende verslagjaar beter 
de gevraagde informatie kan worden aangeleverd. Daarnaast biedt dit rapport aanbevelingen om 
gesignaleerde kernproblemen het hoofd te bieden. Wanneer deze kernproblemen opgelost worden 
dan wordt het aanleverproces vergemakkelijkt en de vergelijkbaarheid en kwaliteit van de gegevens 
sterk vergroot.




