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Dashboard 
Een dashboard brengt een organisatie zijn KPI’s in één enkele 

display (Lapointe 2005).  



Ontwerpen van een dashboard 

Demand side of the 
dashboard

Users

Organizational culture and 
decision style

Interdepartmental relations

Stakeholders in healthcare

Supply side of the 
dashboard

Data

Visual display

Drill down capabilities

Fit between Demand and 
Supply

Framework van Pauwels et al. (2009) 



Methodologie 

 Case studie 

 

2 ziekenhuizen 

Ziekenhuis 1: 822 bedden, 2300 medewerkers 

en 220 artsen 

Ziekenhuis 2: 554 bedden, 1600 medewerkers 

en 170 artsen  

 

Proces Heupchirurgie 



Stap 1: Een literatuurstudie 

 NHS “een bondige meting die zoveel mogelijk beschrijft 

over een systeem in zo weinig mogelijk punten” 

 

 PATH (Performance Assessment Tool for Quality 

Improvement in Hospitals)  

 clinical effectiveness, safety, product efficiency, responsible 

management and patient-and employee-centeredness (WHO). 

 

 

 Lange lijst op basis van een balanced scorecard 
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Stap 1: Een literatuurstudie 

138 KPI’s 



Stap 2: Indicatoren selecteren 

 

 

 

 

Een (semi-)gestructureerd 

interview met 18 verschillende 

stakeholders: artsen, 

verpleegkundigen en middel- en 

topmanagement in het ziekenhuis 26/03/2015 9 



Stap 2: Indicatoren selecteren 

 Welke indicatoren worden er al gemeten?  

 Zijn ze nuttig om op te volgen?  

 Welke worden nog niet gemeten die u wel 

belangrijk vindt.  

 Zijn er indicatoren die niet belangrijk zijn om op 

te volgen maar nu wel worden geregistreerd?  

 



Stap 2: Indicatoren selecteren 

I. De KPI’s van de lijst worden voorgelegd aan 

de deelnemer. De deelnemer vertelt en 

selecteert de belangrijkste. 

II. Selecteer 20 KPI’s  

III. Selecteer 10 KPI’s 



Stap 2: Indicatoren selecteren 
Key	Performance	Indicator

Surgery	safety	checklist

Bezettingsgraad	OK

Ligduur

Evaluatie	presteren	personeel	

Controle	richtlijnen	pijn	management

Duurtijd	operatie	per	arts

Patiëntentevredenheid	(dienstverlening/zorg)

Aantal	keer	dat	een	arts	een	operatie	uitvoert

Ongeplande	heropname

Tevredenheidsbevraging	personeel

Correcte	klaarzetlijst

Ziekteverzuim

Kost	per	ingreep

Incidentie	van	decubitus

Wachttijd	voor	de	operatie	(vanaf	aankomst	ziekenhuis)

Correcte	pre-operatieve	screening

Frequentie	van	vervangen/vernieuwen	materiaal

PROM	(patient	reported	outcome	measures)

Nosocomiale	infectie

Mortaliteit/morbiditeit

B	
E	
L	
A	
N	
G	



Stap 3: Hoe data verzamelen voor in het 

dashboard? 

 Reeds beschikbare data  

 

 KPI meetbaar en haalbaar 

 

 Opsplitsen in onderliggende kleinere indicatoren 



Stap 3: Data importeren (optie 1) 

Bepaalde gegevens zijn rechtstreeks te importeren 
uit informatie systemen 

Case studie 
 Ziekteverzuim 

 Decubitus 

 Mortaliteit/morbiditeit 

 Nosocomiale infectie 

 Frequentie van vervangen/vernieuwen materiaal 

 Wachttijd 

 Ziekteverzuim 

 Correctheid klaarzetlijst 

 Ongeplande heropname  

 Ligduur 

 Aantal keer dat een arts een operatie uitvoert 

 

 

 



Stap 3: Proces gerelateerde data 

 (optie 2) 
 

Taken weer te geven aan de hand van BPMN 

a) Verschillende stappen in het proces controleren 

of uitgevoerd 

b) Andere PI’s aan koppelen 

 



Stap 3: Proces gerelateerde data 

 (optie 2) 
Case studie: 

 Surgery safety checklist 

 Evaluatie prestatie personeel  

 Controle richtlijnen pijn management 

 Correcte pre-operatieve screening 



Supply side 

 
Voorbeeld Evaluatiemomenten personeel: competenties  

 

 Aantal opleidingen gevolgd 

 Scores behaald 

 Tijdsaspect: in de laatste periode (bv 6 maanden) 

 Reminders vooraleer je inschrijving toezegt  



Stap 3: Proces gerelateerde data 

 (optie 2) 
Voorbeeld SSC:  

a) Verschillende stappen uitgevoerd? 

b) Variabelen die de performantie bepalen bij SSC 

 Volledigheid 

 Juistheid tijdstip 

 Verificatie: heeft iemand de lijst gecheckt? 

 Inconsistentie 



Stap 3: Simulatie (optie 3) 

 

 



Stap 3: Simulatie (optie 3) 



Stap 3: Simulatie (optie 3) 

Case studie: 

 Bezettingsgraad OK 

 

 Duurtijd operatie per arts  

 

 Kost per ingreep 



Stap 3: Hoe data verzamelen voor in 

het dashboard? 
 

4. Moeilijker in dashboard te implementeren 

 PROM (Patient Reported Outcome Measure) 

 Tevredenheidsenquête personeel 

 Tevredenheidsenquête patiënt 

 



Conclusie 

 

 

 

Samenwerken 

Voordelen 

dashboard  

Proces 

georiënteerde 

KPI’s 

Mogelijkheden  

BPMN 



Bedenkingen 

 

 

 

 

 Brede focus 

 Betrekken van verschillende beroepsgroepen 

wordt goed onthaald 

 Standaardisatie in de zorg niet altijd even 

gemakkelijk 



Bedankt voor uw aandacht 


