AMBITIEDOCUMENT

Visie en ambitie

Egidius wil de Nederlandse prostaatkankerzorg verbeteren
De Stichting Egidius Zorgconcepten (hierna: Egidius) streeft naar verbetering van de kwaliteit van
prostaatkankerzorg in Nederland. Egidius wil de Nederlandse prostaatkankerzorg tot de top van de
internationale benchmark laten behoren door de uitkomsten van zorg en de manier waarop de
prostaatkankerzorg wordt ingericht, te verbeteren. In beginsel focust Egidius zich op prostatectomieën.
Op de lange termijn wil Egidius het gehele prostaatkanker-zorgpad optimaliseren: van diagnostiek en
behandelmodaliteiten tot nazorg.
Volume – en kwaliteitsnormen en kwaliteitsproces zijn essentieel voor kwaliteitsverbetering
Om een kwaliteitsslag af te dwingen zullen voor Egidius deelnemers minimum volumenormen (2019
e.v.) en kwaliteitsnormen (2020 e.v.) t.a.v. prostatectomieën gaan gelden. Daarnaast zullen Egidius
deelnemers een intern kwaliteitsproces doorlopen op basis waarvan verbeteringen kunnen worden
doorgevoerd.
Netwerkvorming en concentratie zijn van belang om aan de volumenormen te voldoen
Om aan de ambitieuze volumenormen van Egidius te voldoen, zal netwerkvorming voor veel
zorgaanbieders noodzakelijk zijn. Voor zowel individuele zorgaanbieders als netwerken gelden namelijk
dezelfde volumenormen. Egidius vindt deze netwerkvorming wenselijk omdat zij gelooft dat netwerken
– waarbinnen wordt samengewerkt op het gebied van onderzoek en innovatie, opleiding en
patiëntenzorg – een voorwaarde zijn voor uitmuntende prostaatkankerzorg. Daarnaast gaat deze
netwerkvorming gepaard met een nadere concentratie van prostatectomieën, wat eveneens essentieel
is voor kwaliteit.
Praktische invulling van visie en ambitie
Het voldoen aan ingangseisen is de voorwaarde voor deelname
Na aanmelding bij Egidius wordt getoetst of aspirant-deelnemers voldoen aan de ingangseisen van
Egidius. In deze ingangseisen staan aanmeldingsvereisten, de huidige minimum volumenormen, en de
algemene condities van Egidius beschreven. Deze ingangseisen zijn noodzakelijk voor een constructieve
samenwerking tussen deelnemers en Egidius.
Egidius biedt deelnemers te kans om te voldoen aan volumenormen die zich ontwikkelen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen A-deelnemers en B-deelnemers. A-deelnemers voldoen aan alle
gestelde volumenormen. B-deelnemers voldoen niet aan alle volumenormen, maar kunnen deelnemen
aan het Egidius kwaliteitsproces en daarmee aantonen dat zij kwaliteit leveren en een duurzame
organisatie zijn. Ook worden zij op deze wijze in staat gesteld om verbeteringen door te voeren en in
2020 wel te voldoen aan de volumenormen.
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Kort-cyclische terugkoppeling van resultaten stimuleert kwaliteitsverbetering
Egidius deelnemers nemen deel aan een kwaliteitsproces waarbij de datapartner van Egidius viermaal
per jaar kwaliteitsdata (de zgn. ‘Egidius dataset’) uit het ziekenhuissysteem extraheert en inzichtelijk
maakt. De deelnemer ontvangt een kort-cyclische terugkoppeling van de eigen prestaties en kan
hiermee – indien gewenst/noodzakelijk – direct verbeteracties doorvoeren. Egidius heeft een actief
verbindende rol tussen deelnemers, wat kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering.
De Egidius dataset is in lijn met “state-of-the-art” sets
Egidius hanteert vanaf 2019 een ‘Egidius dataset’ welke bij alle deelnemers op eenzelfde wijze wordt
verzameld. Hiermee worden kwaliteitsdata inzichtelijk en onderling vergelijkbaar. Egidius streeft ernaar
om een dataset te hanteren welke zo veel mogelijk in overeenstemming is met reeds bestaande ‘stateof-the-art’ sets (waaronder Santeon, IKNL, ProstaatPartners/Achmea, ProZib). Voor de ontwikkeling van
het codeboek behorend bij de Egidius dataset (de beschrijving van velden van de te verzamelen
waarden en eenheden) wordt ook contact gezocht met belangrijke stakeholders.
Vanaf 2020 vormen de kwaliteitsnormen de basis voor verbeteringen
Vanaf 2020 zal de kwaliteit van zorg van deelnemers worden getoetst aan de hand van een set
kwaliteitsnormen. Deze normen zullen stapsgewijs worden aangescherpt om kwaliteitsverbetering en
netwerkvorming af te dwingen.
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