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Regionale meetweek kwaliteit van IBD-zorg
Van 20 tot en met 24 juni vindt de regionale meetweek IBD-zorg plaats. In 7 ziekenhuizen in
regio Zuidwest-Nederland wordt elk dossier van patiënten met de ziekte van Crohn of
colitis ulcerosa (IBD) onderzocht op 4 indicatoren. Doel van dit grootschalige onderzoek:
zicht krijgen op de kwaliteit van de geleverde IBD-zorg en deze zorg optimaliseren.
In de regio Zuidwest-Nederland bundelen Maag-Darm-Leverartsen hun kennis en expertise
rondom de IBD-zorg. IBD staat voor ‘Inflammatory Bowel Disease’, een Engelse benaming voor
chronische darmontsteking waaronder de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Samen spannen
de specialisten zich in voor het verbeteren van de kwaliteit en efficiency van de IBD-zorg in de
regio. Het leveren goede IBD-zorg wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid.
Inzet op indicatoren
Het samenwerkingsverband heeft vier indicatoren vastgesteld waarop in het onderzoek gemeten
en gestuurd wordt. Onder andere of 6 tot 12 maanden na opvlamming van de ziekte
endoscopisch gecontroleerd is of verbetering is ontstaan. En of bij de IBD-patiënten het
afgelopen jaar minimaal 1 keer het gewicht is genoteerd. Elk van deze indicatoren geven een
belangrijk signaal over de kwaliteit van de geleverde zorg.
Door de onderzoekgegevens vast te leggen, te analyseren en onderling te vergelijken, is het
mogelijk verbeterpunten te signaleren en door te voeren in de IBD-zorg. Transparantie naar
elkaar en naar buitenwereld draagt bij aan een nog beter resultaat van een behandeling.
Samenwerkingsverband
Bij het samenwerkingsverband ‘IBD Zorg Zuidwest-Nederland’ zijn betrokken: Albert Schweitzer
Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad
Ziekenhuis, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. Het project wordt
begeleid vanuit de stichting BeterKeten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne Ruit van de stichting BeterKeten, T 06 18 74 89 40 of
E r.ruit@beterketen.nl
Wat is de stichting BeterKeten?
In de stichting BeterKeten werken ziekenhuizen en professionals met elkaar samen zodat de kwaliteit en
doelmatigheid van zorg in de Rotterdamse regio naar een nóg hoger niveau getild wordt. Het Erasmus MC,

Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis zijn de formele partners van de stichting BeterKeten,
waarbij nauw samengewerkt wordt met de SRZ (Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen). Op
projectniveau participeren ook de andere ziekenhuizen uit de regio.

