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Ambitie

In 2025 behoort de Nederlandse 
medisch-specialistische zorg 
aantoonbaar tot de meest 
innovatieve, doelmatige en 
kwalitatief beste ter wereld.

Stellen van doelen op gebied 
van:

• Harde kwaliteitsinformatie
• Zachte kwaliteitsinformatie
• Doelmatigheidsinformatie 





”I am called eccentric for saying in public that 
hospitals, if they wish to be sure of 
improvement, must find out what their results 
are. Must analyze their results to find their 
strong and weak points. Must compare their 
results with those of other hospitals…

Such opinions will not be eccentric a few years 
hence.”

E.A. Codman, MD, 1917.



Wie is Ernest Amory Codman? 1869 - 1940 

film (6.20 min.)

https://youtu.be/JlVzuTsfvmI


Format ‘Codman-presentatie’

Specialisme:…..., jaar, maand Welk onderwerp Waar komt informatie vandaan

Harde kwaliteit
- wat gaat goed en wat kan beter?

Mortaliteit, morbiditeit ZIS, DICA, IKNL, implantatenregister, enz

Zachte kwaliteit
- wat gaat goed en wat kan beter?

Patiënttevredenheid, medewerkers-onderzoek,
Hoe is de sfeer in de vakgroep?

Zorgkaart, IFMS, afd kwaliteit ziekenhuis, 
PROMS, PREMS, enz

Doelmatigheid
- wat gaat goed en wat kan beter?

Gebruik middelen en materialen, 
praktijkvariatie

Logex, ziekenhuis management, enz

Moonshot Waar willen we in 2025 staan?



‘Codman Code’

• Bedoeling is inzicht geven in kwaliteit en om van elkaar te leren: wat gaat goed en wat kan 
beter?

• Omgeving en setting moet ‘veilig’ zijn; Presentatie is i.p. alleen voor intern gebruik 
• Presentaties mogen nooit zonder toestemming gedeeld worden met derden zoals 

verzekeraars, IGZ, media, enz
• Alleen bestaande data uit bestaande bronnen: ZIS, landelijke registraties zoals DICA, IKNL, 

Implantatenregister, Vektis, Logex, zorgkaart, enz. 
• Zo min mogelijk extra werk
• Begin simpel en eenvoudig; doel is het gesprek over kwaliteit in de staf /vakgroep!



Format ‘Codman-presentatie’ bij Heelkunde

Specialisme: Chirurgie jan 2018 Colorectale chirurgie Waar komt informatie vandaan

Harde kwaliteit Mortaliteit, morbiditeit ZIS, DICA, 

Zachte kwaliteit Patiënttevredenheid, medewerkers-onderzoek, 
Hoe is de sfeer in de vakgroep?

Zorgkaart, IFMS, afd. kwaliteit ziekenhuis, 
PROMS, PREMS 

Doelmatigheid Gebruik staplers, opnameduur OK management, afd. inkoop, vektis, logex

Moonshot In 2025 maximaal 0,1 % naadlekkages 



Voorbeeld ‘Codman-Presentaties’ vakgroep overstijgend
Maand 2018 vakgroep Wie namens vakgroep

jan chirurgie Annie

feb orthopedie Pietje

maart gynaecologie Harry

april urologie

mei Plastische chirurgie

juni KNO

september cardiologie

oktober neurologie

november longziekten

december Codman jaaroverzicht stafbestuur



Voorbeeld jaaragenda ‘Codman-presentaties’ 
ChirurgenNoordwest

elke bloedgroep 3x + 1 jaaroverzicht 
Maand 2017-2018 Bloedgroep onderwerp wie

juni Ge/onco bariatrie D

september Vaat centrale vaten U

oktober Trauma heupfracturen N

november GE/onco mamma M

december jaaroverzicht Bestuur

januari Vaat shunt D

februari Trauma pols V

maart GE/onco longen M

april Vaat varices S

mei Trauma Brandwonden D
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