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De SiRM Kwaliteitsindicatoren App 

Sinds 2008 verzamelt onderzoeksbureau SiRM de openbare kwaliteitsgegevens 
(o.a. Zorginzicht en de IGJ-basisset). Ziekenhuizen zijn verplicht deze gegevens 
jaarlijks aan te leveren. Deze database vormt de basis van de SiRM Kwaliteitsindi-
catoren App. Tevens gebruiken we de database voor analyses ten behoeve van cli-
enten, zoals ziekenhuizen, verzekeraars en media. Met een abonnement op de SiRM 
Kwaliteitsindicatoren App krijgt u een jaar lang toegang tot de App. U kunt dan on-
derzoeken hoe uw ziekenhuis het doet ten opzichte van anderen: landelijk, regio-
naal of in een zelf samengestelde vergelijkingsgroep. 

 

De openbare kwaliteitsgegevens van IGJ en Zorginzicht worden, onder andere, gebruikt voor het jaarlijkse 
onderzoek van Elsevier weekblad. SiRM ondersteunt ook dit jaar Elsevier weekblad bij haar publicatie “beste 
ziekenhuizen”. Het jaarlijkse onderzoek van Elsevier weekblad en SiRM is gebaseerd op twee uitgangspun-
ten: 

• Een transparante selectie van indicatoren en de gebruikte rekenmethode. We hebben daarvoor een 
achtergronddocument opgesteld (www.sirm.nl). 

• Gebruik van zo veel mogelijk van de publiek beschikbare indicatoren.  

Net als eerdere jaren geven we ziekenhuizen de mogelijkheid om foutief aangeleverde gegevens aan te pas-
sen. Op deze manier werken we met een zo correct mogelijke dataset. De gecorrigeerde gegevens gebruiken 
wij voor het onderzoek van Elsevier weekblad. In het najaar presenteert Elsevier weekblad de Beste Zieken-
huizen 2018. Vanaf dan kunt u met de Kwaltietsindicatoren App inzicht krijgen in uw score. U kunt dan on-
derzoeken hoe uw ziekenhuis het doet ten opzichte van anderen: landelijk, regionaal of in een zelf samenge-
stelde vergelijkingsgroep. 
 
Kwaliteitsindicatoren App 
De App bestaat uit twee omgevingen: 

• De IGJ en Zorginzicht-omgeving is ingedeeld naar specialisme en behandeling en bevat alle aangele-
verde indicatoren; 

• De Elsevier-omgeving richt zich op de kernkwaliteitsgebieden van ziekenhuiszorg en bevat een selectie 
van relevante indicatoren. Zodra Elsevier weekblad haar 2018 versie heeft gepubliceerd, wordt dat toe-
gevoegd aan de App. 

 
De App geeft in één oogopslag weer in welke specialisme of kwaliteitsgebied uw ziekenhuis hoog (licht 
blauw) of laag (donker rood) scoort. Om te achterhalen hoe deze score tot stand komt klikt u door totdat u 
uiteindelijk uw score voor een individuele indicator krijgt. 
 
Standaard vergelijkt de App uw ziekenhuis met het landelijke gemiddelde. Door boven in de balk (tweede 
blok van links) een andere vergelijkingsgroep te kiezen, kunt u uw ziekenhuis ook vergelijken met de zieken-
huizen in de regio, een door SiRM samengestelde vergelijkingsgroep met acht ziekenhuizen die het meest op 
uw ziekenhuis lijken en een eigen samengestelde vergelijkingsgroep. Daarnaast kunt u ook terug in de tijd 
kijken door de scores van dit jaar met een eerder jaar te vergelijken (de informatie gaat terug tot meetjaar 
2012). 
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Met een abonnement op de App geven we u ook de mogelijkheid om gedetailleerd op indicatorniveau uw re-
sultaten uit te draaien. Hiervoor hebben we een automatische exportfunctie ontwikkeld voor een benchmark-
rapportage (in pdf) en de achterliggende data (in Excel). Deze exportfunctie vindt u door rechtsboven in het 
menu naar exporteer data te gaan. Ook kunt u zoeken naar specifieke indicatoren via de zoekfunctie in het-
zelfde menu. 
 
Bekijk ook de video voor uitleg over het algemene gebruik van de App. 
 
Aanschaffen jaarabonnement 
De App is ook dit jaar weer beschikbaar voor aanschaf. Hieronder vindt u de vele mogelijkheden van de SiRM 
Kwaliteitsindicatoren App. Met een jaarabonnement krijgt u: 

• Onbeperkte toegang tot de App met gegevens uit verslagjaren 2012-2017 
• Weergave van de Elsevier-score (vanaf publicatiedatum Elsevier weekblad) én de ruwe kwaliteitsdata 

van Zorginzicht en IGJ 
• Continu inzicht in kwaliteitsgegevens en scores t.o.v. het landelijke gemiddelde van de SiRM vergelij-

kingsgroep, een regionale vergelijkingsgroep of een door u zelf ingestelde vergelijkingsgroep.  
• Uitsplitsing van kwaliteitsgegevens op aandoening- en categorieniveau 
• Inzicht in de verbetering op kwaliteitsindicatoren door weergave van waarden van voorgaande jaren 
• Snel inzichtelijk waar verbeterpunten liggen 
• Eenvoudig downloaden van figuren en data naar Excel voor eigen analyse 

 
Om de App aan te schaffen, stuurt u een e-mail naar kwaliteitsindicatoren@sirm.nl. 

 

 

Figuur 1 Weergave van de SiRM Kwaliteitsindicatoren App 
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