ZORGLADDER:
HET BENCHMARKPLATFORM
VOOR UITKOMSTMETINGEN

Als je naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg streeft, wil je dat zichtbaar maken.
Daarom meten steeds meer zorgaanbieders hun zorguitkomsten aan de hand van PROMs.
Een solide methode die weliswaar inzicht geeft in de kwaliteit van de eigen behandelingen,
maar nog geen mogelijkheid biedt tot benchmarking met andere zorgaanbieders.
Daarom is Zorgladder ontwikkeld. Met dit platform kunnen zorgaanbieders hun eigen
zorguitkomsten vergelijken met de resultaten van deelnemende collega’s.

4 redenen voor zorgaanbieders om deel te nemen aan Zorgladder
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1. Zorgladder zet de kwaliteit van zorg in perspectief.
Door de uitkomstmetingen van verschillende zorgaanbieders te bundelen, te analyseren en met elkaar te
vergelijken, biedt het platform onafhankelijk inzicht in het prestatieniveau. Voor elke zorgaanbieder zijn
de eigen verbetermogelijkheden direct zichtbaar. Dat maakt sturen op kwaliteit eenvoudiger.
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2. Zorgladder helpt het kwaliteitsimago te onderstrepen.
Goede resultaten zijn er om gedeeld te worden. Deelnemende zorgaanbieders kunnen de resultaten van
de benchmark vrij gebruiken in de communicatie met patiënten.
3. Zorgladder levert objectieve informatie voor belanghebbenden.
De data-analyses van Zorgladder zijn een waardevolle en feitelijke aanvulling voor de informatievoorziening
naar stakeholders, zoals VWS, wetenschappelijke en patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars.
4. Zorgladder verbetert de dialoog met patiënten.
Behandelaars kunnen de benchmarkresultaten inzetten bij de voorspelling van het zorgverloop van
een patiënt. Dit vormt de basis voor `shared decision making’, waarbij samen met de patiënt de beste
behandeling wordt gekozen. Dat schept vertrouwen.

VAN SUCCESVOLLE PILOT
NAAR BREDE UITROL
Na een succesvolle pilot voor het specialisme oogheelkunde is op 15 juni 2017 Zorgladder
officieel gelanceerd. Het benchmarkplatform is vanaf dat moment ook beschikbaar voor
de specialismen dermatologie, orthopedie en hand-polschirurgie. Andere aandachtsgebieden volgen vanaf 2018.

Zorgladder wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie
van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, en
is een initiatief van ZKN.

Vragen & antwoorden over Zorgladder
Voor welke zorgaanbieders is Zorgladder?

Alle zorgaanbieders in Nederland kunnen deelnemen aan Zorgladder - ziekenhuizen, universitair medische
centra, zelfstandige behandelcentra, etc. Dit is ook de nadrukkelijke wens van het Ministerie van VWS dat het
project ondersteunt.

Hoe objectief is Zorgladder?

Om de onafhankelijkheid van Zorgladder te waarborgen, zijn onderzoekers en (medisch) experts van verschillende zorgaanbieders en universiteiten betrokken bij het platform. Zij maken deel uit van aandoeningsspecifieke expertraden.

Hoe garandeert Zorgladder de veiligheid van data?

Zorgladder is een centraal beveiligd platform. Toegang tot Zorgladder wordt per gebruiker geregeld op basis
van het autorisatieniveau en is beveiligd met beproefde technieken.

Hoe levert een zorgaanbieder data aan bij Zorgladder?

Alle zorgaanbieders kunnen data aanleveren. Voor het afnemen van PROMs werken zorgaanbieder doorgaans
samen met meetbureaus. Zorgladder biedt koppelingen die geschikt zijn voor álle meetbureaus en additionele
databestanden.

Meer weten? Deelnemen? Kijk op: www.zorgladder.nl
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