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Bedoeling 
 Beoordelen   - gegevens  

                          - indicatoren   

     in verband met  dagchirurgie  

     in enkele landen in Europa  

     vanuit 2 perspectieven  

                  - expert  

                  - empirisch 
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Welke landen 
 Verenigd Koninkrijk 

 België 

 Denemarken 

 Frankrijk 

 Italië 

 Portugal 

 Roemenië 

 Hongarije 
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Welke evaluatiecriteria 
     

 

 Beschikbaarheid van een indicator 

 

 

 Face validity   = waargenomen capaciteit van een 
indicator om de zo juist mogelijke afspiegeling te zijn 
van de werkelijkheid of van een aspect ervan 
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Categorieën van indicatoren(9) 
 Inputs (middelen) 

 Patientcharacteristics 

 Access (toegangsmodaliteiten) 

 Process 

 Outputs (non conformiteiten) 

 Outcome (resultaten) 

 Safety (veiligheid) 

 Satisfaction (tevredenheid/responsiviteit) 

 Cost/Productivity 
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Onderzoeksniveau’s 
 Nationaal 

 

 Regionaal 

 

 Hospitaal 

 

 Chirurgisch dagcentrum (eenheid) 
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Doel van de studie 
 

 Aanbevelingen formuleren voor samenstellen van een 
essentiële en een ideale set van indicatoren voor 
dagchirurgie 

 

 

 Bijdragen tot standardisatie van een Europees 
informatiesysteem ivm dagchirurgie  
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Detailstudie 
 

 voor elke indicator : graad van beschikbaarheid per          
niveau en in alle deelnemende landen 

 

 

 

 voor elk indicator : opinie van de expert ivm de face 
validity 
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Scatterplot 
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availability 















Vergelijking met UK 
 

 

 indicatoren op niveau van het centrum 

 

 

 indicatoren op nationaal niveau 
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Vergelijking met UK 
 

 

 

 Beschikbaarheid van de UK indicatoren in andere 
deelnemende landen 

   op nationaal niveau 

   op niveau van het centrum 
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Beschikbaarheid indicatoren 
 

 

 

 Beschikbaarheid van de bestudeerde indicatoren  

   in de diverse deelnemende landen  

   op de verschillende niveau’s 

22/02/2013              10de Belgisch Congres voor Ambulante Chirurgie 23 











Face validity  
 

 

 waarde van de indicatoren  

      beoordeeld door de experten 

      per deelnemend land 
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Conclusie 
 

 DSDP project  

         IAAS project met Europese subsidie  

         in kaart brengen van indicatoren voor one day 
chirurgie 

         poging tot standardisatie 

         zie www.baas.be  voor de hele studie 
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http://www.baas.be/

