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1. Wat is een indicator? 
 
Een indicator is een meetbaar aspect van de zorg dat een aanwijzing 
geeft over de kwaliteit van zorg (Colsen&Casparie, 1995). 
 
Indicatoren geven info over de mate van kwaliteit van een aspect van 
de gezondheidszorg. Met als doel de kwaliteit van de zorg te bewaken 
en te verbeteren. 
 
Hoe? 
Gegevens verzamelen door te meten. Als gegevens afwijken van een 
vooraf bepaalde norm, dient er bijgestuurd te worden 
(‘signaalfunctie’) 
 
 



2.   Kenmerken van een goede indicator 
 

- Een indicator…  

 
 heeft een teller en een noemer (uitgedrukt als een getal of %)  
 heeft een relatie met wat onder kwaliteit van zorg wordt verstaan 
 moet veranderingen in kwaliteit aangeven 
 moet uniform zijn 
 aflijnen domein (populatie vs geneesmiddelklasse)  

 
 

 



3. Soorten indicatoren 
 

- Structuurindicatoren 
 

 Meet de elementen van de organisatie van het ziekenhuis die de 
toepassing van klinische farmacie mogelijk maakt.  

 
 Aantal VTE klinische ziekenhuisapothekers/totaal aantal VTE ziekenhuisapothekers 

Aantal VTE klinische ziekenhuisapothekers/totaal aantal erkende ziekenhuisbedden 

Alle klinische activiteiten meenemen, ook los van financiering FOD 

 1 x per jaar meten, som van tijdbesteding van alle klinische activiteiten 



3.   Soorten indicatoren 
 

- Procesindicatoren 
 

 Brengt de acties in kaart die nodig zijn om het farmaceutisch 
zorgproces te optimaliseren 

 centraal (back-office) vs decentraal (front-office) 
 Ziekenhuis kiest zelf, afhankelijk van de klinische activiteiten 
 goede omschrijving en onderbouwing 
 Bv: gebruik checklist opvolging NOAC voor indicator back-office 
 2 x per jaar 1 week opvolgen 
 In 2016: rond opname en ontslag 

 
 

 



3.   Soorten indicatoren 
 

- Voorbeelden procesindicatoren front-office 
      Wekelijkse opvolging medicatie verblijvende patiënten op geriatrie 
 
 Aantal patiënten die in een week op geriatrie worden opgevolgd/             
 aantal hospitalisatiedagen van de afdeling geriatrie in die week 

 
 
                  Aantal adviezen tot wijzing medicatielijn gedurende 1 week op geriatrie/aantal  
 gescreende lijnen van de medicatieschema’s van de patiënten op geriatrie 
 

 Hulpmiddel: checklist voor analyse op geriatrie 
 

 
 



3.   Soorten indicatoren 
 

- Voorbeelden procesindicatoren back-office 
      Geschiktheidscontrole NOAC’s ziekenhuisbreed 
 
 Aantal gescreende voorschriften voor een NOAC gedurende 1 week/             
 totaal aantal NOAC voorschriften gedurende 1 week  

 
 
                  Aantal adviezen voor wijziging in een NOAC-VS gedurende 1 week/                                                                    
 aantal gescreende lijnen op NOAC voorschriften gedurende 1 week 
 

 Hulpmiddel: checklist voor geschiktheidscontrole NOAC’s 
 

 
 



3.   Soorten indicatoren 
 

- Resultaatsindicatoren 
 

 Meet het gewenste resultaat 
 centraal (back-office) vs decentraal (front-office) 
 Noemer resultaatsindicator = teller procesindicator voor de gemeten 

activiteit 
         
         

 



3.   Soorten indicatoren 
 

- Voorbeeld resultaatsindicator front-office 
         
                  Aantal aanvaarde adviezen gedurende 1 week op geriatrie/                              
  aantal gedane adviezen gedurende 1 week op geriatrie 

 
 
- Voorbeeld resultaatsindicator back-office 

 
                Aantal aanvaarde adviezen gedurende 1 week voor wijziging van een NOAC-  
 voorschrift/aantal gedane adviezen gedurende 1 week bij opvolging NOAC 

 
 

 



4. En nu is het aan jullie! 
 

Stel zelf een proces-en resultaatsindicator op voor: 
 
• IV-po-switch voor een bepaald geneesmiddel (bv. tavanic) 
• Dosisaanpassing bij nierinsufficiëntie 

 
 
 
Stel zelf een procesindicator op voor: 
 

•  opname  
•  ontslag 
 

 

 
 
 



4. En nu is het aan jullie! 
 

 

• IV-po-switch voor een bepaald geneesmiddel (bv. tavanic) 
  PI: Aantal gescreende voorschriften met tavanic IV/totaal aantal 
voorschriften tavanic IV  
 
  RI: Aantal tavanic IV-po switches/aantal gescreende voorschriften met 
tavanic IV 
 
• Dosisaanpassing bij nierinsufficiëntie 
PI: Aantal gescreende patiënten met verminderde nierfunctie/totaal aantal 
patiënten met verminderde nierfunctie 
 
RI: Aantal patiënten waarvoor een dosisaanpassing gebeurd is/ aantal 
gescreende patiënten met een verminderde nierfunctie 
 

 

 
 
 



4. En nu is het aan jullie! 
 

Stel zelf een procesindicator (op een bepaalde afdeling) op voor: 
 

•  Opname  
Aantal patiënten waarvoor een medicatieverificatie gebeurd is op geriatrie bij 
opname/totaal aantal opgenomen patiënten op geriatrie 
 
Ontslag 
Aantal patiënten waarvoor een medicatieverificatie gebeurd is op geriatrie bij 
ontslag/totaal aantal ontslagen patiënten op geriatrie 
 
   
 
 
 



5.   Take home message 
 
- Meet om te weten! 
- Klinische activiteit en impact zichtbaar maken 
       kwalitatief, kwantitatief, economisch 
- Gebruik een eenvoudige, praktische indicator 

 
 


