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Programma Pay for Performance 2021 
 

1. INLEIDING 
 

Zoals in de voorgaande programma’s bestaat de P4P-indicatorenset 2021 uit ziekenhuisbrede en 

pathologiegebonden indicatoren.  

• De ziekenhuisbrede indicatoren die in de voorgaande programma’s gerapporteerd werden wijzigen 

licht in vergelijking met 2020.  

• De pathologiegebonden indicator bestaat uit 1 klinische procesindicator oncologie die werd 

opgesplitst in 5 sub-indicatoren, zie punten 5.1 en 6.   

 

2. TOTAAL AANTAL TE VERWERVEN PUNTEN 
 

In 2021 zijn er 80 punten te verwerven op basis waarvan een P4P-totaalscore wordt berekend. Er zijn 55 

punten te behalen met de ziekenhuisbrede indicatoren. Voor de pathologiegebonden indicatoren worden 

25 te behalen punten voorzien.  

 

3. BESCHIKBARE P4P-BUDGET 
 

Het bedrag van de P4P-financiering bedraagt 6.305.797 euro in 2021. Zoals in 2020 wordt dit budget over 

de ziekenhuizen verdeeld volgens het aantal punten dat elk ziekenhuis behaalt en gewogen volgens de 

verantwoorde activiteit. 

 

4. ZIEKENHUISBREDE INDICATOREN P4P 2021 
 

4.1. ISQua-accreditatiestatus  
 

Deze indicator blijft behouden in de set van 2021. De datum waarop de accreditatiestatus wordt 

geëvalueerd is 15 maart 2021.  
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Bij de puntentoekenning zal rekening worden gehouden met COVID-19. Dit wil zeggen dat aan 

de respectievelijke accreditatie-instanties een overzicht van ziekenhuizen zal gevraagd worden 

waarvoor het accreditatiecertificaat werd verlengd, en/of de (proef) audit werd uitgesteld. 

Met deze indicator zijn 25, 15 of 10 punten te verwerven, afhankelijk van de status (certificaat 

behaald, proefaudit, contract).  

Vanaf 2022 worden geen 10 punten meer toegekend voor het ondertekenen van een contract 

met een ISQua-geaccrediteerde instelling. 

 

4.2. Klinische registraties, kwaliteitsbevorderende activiteiten en kwaliteitslabels  
 

Deze indicator blijft behouden in 2021 maar er zijn enkele lichte wijzigingen in vergelijking met 

de P4P-set 2020.  

• De deelname aan het STEMI-register wordt niet meer opgenomen omdat het gebruik van dit 

register een voorwaarde werd voor terugbetaling. 

• Voor deelname aan de PaCT-meting worden enkel nog punten toegekend voor recente 

deelnames (vanaf 2018). 

• In 2021 worden geen punten toegekend voor de campagne handhygiëne, aangezien deze 

slechts om de twee jaar wordt georganiseerd.  

• Een item dat, zoals in 2018, wordt toegevoegd is de deelname aan de GLOBAL PPS (vanaf 

2019): The Global Point Prevalence Survey of Antimicrobial Consumption and Resistance. (De 

ECDC PPS die in 2018 ook deel uitmaakte van de set wordt slechts om de 5 jaar georganiseerd 

en kan dus in 2021 nog niet herhaald worden). 

 

Samengevat omvat de indicatorenset van 2021 de volgende 8 items: 

1. Prisma-RT (radiotherapie) 

2. MICA (Monitoring Intensive Care Activities) 

3. Trauma Register DGU® 

4. Patient Participation Culture Tool (PaCT).  

5. Global PPS 

6. Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI-label) 

7. EBCOG (European Board & College of Obstetrics and Gynaecology) 

8. Breast Centers Certification (EUSOMA). 

De wijze van puntentoekenning wijzigt niet. Elk ziekenhuis kan met deze indicator maximum 5 

punten verwerven. De punten worden toegekend op basis van de status op datum van 15 maart 

2021. 
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4.3. % conform gecodeerde incidentmeldingen volgens de WHO-taxonomie  
 

Deze indicator blijft behouden en ziekenhuizen kunnen er 10, 8 of 6 punten mee verwerven, 

afhankelijk van het percentage gecodeerde incidentmeldingen, conform de WHO-taxonomie 

(respectievelijk ≥ 98 %, 90-98%, < 90% conform gecodeerde incidentmeldingen).  

 

Er wordt verwacht om alle gecodeerde incidentmeldingen tussen 1 januari 2020 en 31 december 

2020 te exporteren in XML. Het minimumaantal blijft 100 incidentmeldingen.  

 

De werkwijze om de gecodeerde incidentmeldingen in XML op te laden, is identiek aan de 

werkwijze uit 2020. 

 

 

4.4. Patiëntenervaringen  
 

In samenwerking met de expertengroep patiëntenervaringen, werden voor de set van 2021 de 
volgende elementen vastgelegd. Deze informatie werd al eerder gecommuniceerd naar de 
ziekenhuizen: 

• de registratieperiode omvat het ganse jaar 2020 

• het minimumaantal te verzamelen vragenlijsten is: 

o 125 op C-en D-diensten (omwille van COVID-19 werd het oorspronkelijke aantal van 

250 teruggebracht naar 125). Ziekenhuizen die er, omwille van COVID-19, niet in 

slagen om 125 vragenlijsten te verzamelen, zullen hiervoor niet worden 

gepenaliseerd in P4P 2021.  

o 50 op materniteit of een andere, vrij te kiezen afdeling indien het ziekenhuis niet over 

een materniteit beschikt.  

• De puntenverdeling gebeurt als volgt: 

o 10 punten voor C- en D-diensten (5 punten per item ‘aanbeveling’ en ‘tevredenheid’) 

o 5 punten voor materniteit/ of een andere (vrij te kiezen) afdeling (2,5 punten per item 

‘aanbeveling’ en ‘tevredenheid’) 

• De target blijft 80 %  

 

5. PATHOLOGIEGEBONDEN INDICATOREN P4P 2021 
 

De P4P-set 2021 bevat 1 pathologiegebonden klinische proces indicator die werd opgesplitst in 5 sub-

indicatoren, zie punten 5.1 en 6. 
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5.1. Klinische procesindicator(en) oncologie: % niet geregistreerd pathologisch stadium 

door een zorgprogramma oncologie voor schildklier, maag, endometrium, nier en 

blaas 

 
In overleg met de Stichting Kankerregister (BCR) en de strategische werkgroep P4P werd de 

volgende procesindicator geselecteerd: “% patiënten gediagnosticeerd met invasieve schildklier-

, maag-, endometrium-, nier- en blaaskanker, waarvoor het pathologisch stadium (pTNM) niet 

is aangeleverd door een zorgprogramma oncologie aan de Stichting Kankerregister en die een 

radicale chirurgische ingreep ondergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum” (gebaseerd op 

de nomenclatuur voor radicale resecties). 

Op basis van de analyses van de BCR en in overleg met de werkgroep P4P werd bepaald dat deze 

indicator wordt opgedeeld in sub-indicatoren per tumortype voor de incidentiejaren 2015-2018.  

De resultaten worden per tumortype berekend en beloond. Deze werkwijze laat toe dat 

ziekenhuizen de resultaten kunnen analyseren en gericht verbeteracties kunnen ontwikkelen. 

 
 

6. P4P-INDICATOREN 2021 EN TE VERWERVEN PUNTEN PER INDICATOR 
 

Het aantal punten en de puntenverdeling per indicator voor de ziekenhuisbrede indicatoren blijft 
ongewijzigd in de set van 2021. Ziekenhuizen kunnen 25 punten verwerven voor ISQua-accreditatie, 
5 punten voor klinische registraties, kwaliteitsbevorderende activiteiten en kwaliteitslabels, 10 
punten voor de patiëntveiligheidsindicator en 15 punten voor patiëntenervaringen.  
 
De puntenverdeling voor pathologiegebonden klinische procesindicator “% patiënten 
gediagnosticeerd met invasieve schildklier-, maag-, endometrium-, nier- en blaaskanker, waarvoor 
het pathologisch stadium (pTNM) niet is aangeleverd door een zorgprogramma oncologie aan de 
Stichting Kankerregister en die een radicale chirurgische ingreep ondergingen t.e.m. 9 maanden na 
incidentiedatum” werd door de strategische werkgroep P4P vastgelegd op 25 punten.  
 
Ziekenhuizen kunnen 5 punten verwerven per sub-indicator:  

• percentage niet-geregistreerde pTNM schildklierkanker; 

• percentage niet-geregistreerde pTNM maagkanker; 

• percentage niet-geregistreerde pTNM endometriumkanker; 

• percentage niet-geregistreerde pTNM nierkanker; 

• percentage niet-geregistreerde pTNM blaaskanker. 
  



 
 

7 
 

 

Ziekenhuisbrede indicatoren:  

55 punten 

Pathologiegebonden indicatoren:  

25 punten 

Structuur 

40 punten 

Proces 

15 punten 

 

Proces 

25 punten  
ISQua-accreditatiestatus  

 

(25 punten)  

Patiëntenervaringen  

(15 punten) 

• Materniteit 

• C en D-bedden 

% niet-geregistreerde pTNM voor 5 

invasieve tumoren: 5 punten per 

sub-indicator  

 

(25 punten)  

Registraties, 

kwaliteitsbevorderende 

activiteiten en kwaliteitslabels 

(5 punten) 

 

Implementatie VMS: % 

conform gecodeerde 

incidentmeldingen  

(10 punten)   
 

7. FEEDBACKRAPPORT 
 

In juli 2021 krijgen de ziekenhuizen toegang tot het feedbackrapport met de resultaten voor de 
verschillende indicatoren. Dit rapport zal samen met de verschillende documenten met 
betrekking tot het BFM vanaf 1 juli 2021 via Portahealth ter beschikking van de ziekenhuizen 
worden gesteld. Er zullen geen tussentijdse correcties worden uitgevoerd.  

  
Indien een ziekenhuis een opmerking heeft over de toegekende financiering voor het jaar 2021, 
dient dit officieel te worden ingediend overeenkomstig artikel 108 van de gecoördineerde wet van 
10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere zorginstellingen, d.w.z. tegelijk met alle mogelijke 
opmerkingen met betrekking tot het BFM van 1 juli 2021. 

  
Eventuele correcties zullen tegelijk met mogelijke andere correcties worden gefinancierd in 
het volgende BFM. 

 


