
Invloed van (on)nauwkeurige tijdregistraties op kwaliteitsindicatoren

J Smid1, CJM Doggen1, KG van Houwelingen2, R Egberink12, RA Stegwee1, MJ IJzerman1

1Universiteit Twente, Health Technology & Services Research; 2 Medisch Spectrum Twente

Introductie en doelstelling
Kwaliteitsindicatoren worden steeds belangrijker in de zorg. In de acute zorg is ‘tijd’ vaak 
verweven met een kwaliteitsindicator. 

Echter, wanneer ‘tijd’  (on)nauwkeurig wordt geregistreerd, wat gebeurt er dan met een 
kwaliteitsindicator?

Daarom zijn de doelstellingen van dit onderzoek:
1. Bepalen van de nauwkeurigheid van een tijdregistratie
2. Bepalen van de invloed van de (on)nauwkeurigheid op een kwaliteitsindicator

Onderzoeksaanpak
Per doelstelling is een steekproef getrokken uit ziekenhuis- en ambulance 
registratiesystemen. 

1. 328 patiënten verzameld over twee weken bij de spoedeisende hulp (SEH) of coronary
care unit (CCU) vervoerd door een ambulance. Nauwkeurigheid door aankomst 
ambulance te vergelijken met aankomst volgens de ziekenhuisregistraties.

2. 288 patiënten verzameld over 2009 die een primaire Percutane Coronaire Interventie 
(PCI) hebben ondergaan en die met ambulance naar ziekenhuis zijn vervoerd. “PCI 
binnen 90 minuten” berekend met alleen ziekenhuis geregistreerde tijden en berekend 
met aankomsttijd ziekenhuis ingeruild voor ambulance aankomsttijd.

Resultaten

Doelstelling 1:

Geregistreerd:
N = 328

15 minuten voor 
aankomst patiënt

Nauwkeurig
(0‐5 minuten)

15 minuten 
na aankomst patiënt

Tussen
5‐15 min.

SEH (270) 3,7% (10) 54,8% (148) 8,1% (22) 33,7% (90)

CCU (58) 39,7% (23) 24,1% (14) 10,3% (9) 25,9% (12)

23% van de PCI’s die, volgens het 
ziekenhuis, buiten de limiet van 90 
minuten vielen bleken toch binnen 
de limiet te vallen en 
6% van de PCI’s geregistreerd 
binnen de limiet van 90 minuten 
vielen daar buiten.

Discussie en Conclusie
De CCU tijdregistraties zijn niet altijd nauwkeurig, waarschijnlijk ten gevolge van 
vooraanmeldingen en het niet kunnen aanmaken van een patiëntdossier bij onbekende 
patiënten. SEH’s registreren in de regel vrij nauwkeurig. Substitutie zou een goede manier 
kunnen zijn om aankomsttijden nauwkeuriger te registreren. 
Het verbeteren van zorg begint met een goed beeld van de geleverde zorg, waar 
doorstroomtijden (tijdsintervallen) onderdeel van uitmaken.
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