
Doordat u beschikt over actuele 

informatie kunt u tussentijds in-

spelen op veranderingen. Vanzelf-

sprekend zijn de wettelijk ver-

plichte indicatoren opgenomen in 

Prestatiemonitor. U heeft de mo-

gelijkheid uit te breiden met eigen 

thema’s, bijvoorbeeld indicatoren 

van wetenschappelijke verenigin-

gen of accreditatie-instanties. Wij 

helpen u graag hierbij. Ons team 

is niet alleen gespecialiseerd in 

kwaliteitsindicatoren, maar heeft 

ook uitgebreide inhoudelijk kennis 

over patiëntveiligheid in zieken-

huizen. 

Wij houden alle actuele 

ontwikkelingen en wet- en 

regelgeving voor u bij en wij 

voeren de geldende definities 

van de wijzigingen door op 

de betreffende indicatoren. 

De jaarlijkse verplichting om 

Dagelijks werkt u hard om de 
kwaliteit van zorg in uw zieken-
huis te verbeteren en de patiënt-
veiligheid te vergroten. 
Maar, weet u ook hoe de kwa-
liteit in uw ziekenhuis er op dit 
moment echt voor staat?
Prestatiemonitor geeft u dage-
lijks inzicht in de actuele status 
van alle voor u relevante kwali-
teitsindicatoren.

Inzicht voor het management
Prestatiemonitor helpt u om 

een totaaloverzicht van de 

kwaliteitsindicatoren te krijgen. 

Daarnaast geeft het u een goed 

inzicht in de kwaliteit van de 

registratie in het ziekenhuisinfor-

matiesysteem. U heeft op ieder 

moment de beschikking over de 

uitkomsten voor de belangrijkste 

externe toezichthouders zoals IGJ 

en het Zorginstituut. 

Inzicht in de kwaliteit van zorg
Prestatiemonitor

Ziekenhuizen-BI

Ziekenhuizen-BI is dé partner 

die ervoor zorgt dat uw zie-

kenhuis de benodigde data 

beschikbaar heeft. 

Wij kunnen met onze kennis, 

expertise en oplossingen ervoor 

zorgen dat er op elk gewenst 

moment inzicht is in de voor uw 

ziekenhuis belangrijke data en 

indicatoren. 

Ziekenhuizen-BI heeft niet  

alleen veel kennis en ervaring 

op het gebied van dataware-

house, ook voor kwaliteit van 

zorg en patiëntveiligheid bent u 

bij ons aan het juiste adres. Met 

onze kennis en ervaring kunnen 

wij u adviseren, ontzorgen en is 

de juiste informatie altijd 

beschikbaar. Dat is waar 

Ziekenhuizen-BI zich in  

onderscheidt. 

Daarnaast kunnen wij u helpen 

bij het anonimiseren van data 

volgens de AVG wetgeving. 

Samen met u willen wij, voor nu 

en in de toekomst, de partner 

zijn voor gedegen sturing en 

besluitvorming met behulp van 

betrouwbare data.



De voordelen op een rij:
• Actueel inzicht in kwaliteit 

van zorg;

• Vermindering 

capaciteitsproblemen rondom 

aanlevering indicatoren aan 

externe toezichthouders;

• Ondersteuning medewerkers 

K&V en zorgverleners;

• Uitbreiding mogelijk met 

eigen thema’s;

• Altijd volgens laatste  

wet- en regelgeving.

Meer weten?
Graag laten wij u, middels een 

vrijblijvende demo, kennis maken 

met deze oplossing.

Benieuwd naar wat 

Prestatiemonitor voor uw 

ziekenhuis kan betekenen? 

Neemt u dan contact op met 

Karlijn Groot Bruinderink.

Powered by Geniq
Wilt u meer inzicht in uw 

zorgprocessen en sturen 

op capaciteit en kwaliteit 

binnen uw ziekenhuis? Geniq 

is de drijvende kracht achter 

onze business intelligence 

oplossingen, waaronder 

Prestatiemonitor.

Geniq is een compleet 

datawarehouse dat de 

belangrijkste stromen in uw 

ziekenhuis inzichtelijk maakt.

Het Geniq datawarehouse is 

de basis voor de volgende 

producten:

• Prestatiemonitor

• Tableau (voor 

gebruikersvriendelijke 

data-analyse & 

datavisualisatie)

indicatoren over kwaliteit en 

veiligheid aan te leveren is 

een flinke belasting voor uw 

organisatie. Prestatiemonitor 

ondersteunt uw ziekenhuis bij het 

berekenen van deze gegevens 

volgens de voorgeschreven 

definities. Hierdoor verminderen 

uw capaciteitsproblemen rondom 

de aanlevering van de indicatoren.

Inzicht voor uw medewerkers
De uitkomsten van de indicatoren 

uit Prestatiemonitor zijn hand-

vatten in de gesprekken tussen 

zorgverleners en medewerkers 

Kwaliteit en Veiligheid.  

Prestatiemonitor laat verschillen 

zien op afdelingsniveau of per 

diagnose. U kunt bij opvallende 

resultaten eenvoudig inzoomen 

op individuele patiëntcases. Wij 

kunnen u helpen bij het signale-

ren van afwijkingen ten opzichte 

van bijvoorbeeld: eerdere meet-

momenten, andere afdelingen of 

een externe benchmark.

karlijn.grootbruinderink@pinkroccade.nl

06 - 4339 2520

www.pinkroccade-healthcare.nl


