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Waarom deze regeling?  
Er is binnen de NVALT behoefte aan een leidraad of stramien hoe te handelen bij mogelijke outliers 

bij kwaliteitsregistraties. Het aanspreken van ziekenhuizen op outliers dient niet bij de 

wetenschappelijke commissie van een kwaliteitsregistratie of een sectie te liggen om zowel een 

veilige sfeer binnen een registratie/ aandachtsgebied te houden als ook om de melding onafhankelijk 

af te kunnen behandelen. 

Dit document is geënt op het beleidsdocument Werkwijze NVALT bij knelpunten en dillema’s van 

voorjaar 2022 maar er bleek toch behoefte aan een specifieke aanpassing voor kwaliteitsregistraties.  

Werkwijze 

Een signalering en melding van een mogelijke outlier kan van iedereen komen, zowel vanuit de 

kwaliteitsregistraties, vanuit de kwaliteitsvisitatie of bijvoorbeeld vanuit een sectie. Volgens de 

beoogde werkwijze wordt een outlier in eerste instantie aangemeld bij de voorzitter van de 

beleidscommissie kwaliteit.  

De eerste stap is uitzoeken of een outlier een registratie kwestie is, of een daadwerkelijke 

praktijkvariatie. Hiervoor wordt contact opgenomen met de betrokken vakgroep.   

In het geval er sprake is van mogelijk ongewenste praktijkvariatie zal de voorzitter van de 

beleidscommissie kwaliteit vervolgens indien nodig een ad hoc commissie samen stellen met 

deskundige en onafhankelijke longartsen. Deze commissie zal contact opnemen met de voorzitter 

van de kwaliteitsregistratie, ook een longarts. Uiteraard is dit hele proces vertrouwelijk. 

Indien er praktijkvariatie blijkt te zijn gaat de commissie in hoor en wederhoor met de betroffen 

vakgroep. Er zal een verbetertraject worden opgesteld in samenspraak met de vakgroep om in 6-12 

maanden de  praktijkvariatie te verminderen, met ook controle daarop. 

Indien de praktijkvariatie niet kan of wil verminderen in verloop van de tijd zal vanuit het NVALT 

bestuur een officiële brief volgen over de kwestie naar de vakgroep, met als mogelijkheid een 

eventuele melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Indien een melding bij de IGJ 

plaatsvindt is het aan de betreffende vakgroep om de medische staf en Raad van bestuur in te 

lichten.  

 
 

 


