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The introduction to this thesis (c/i<j/>fer /) describes the background and rele-
vance of the issue of quality improvement in terms of pressure ulcers. It has been
found necessary to develop a uniform registration and monitoring system for
the prevalence of pressure ulcers to assess the magnitude of the problem in
Dutch health care settings. A uniform method of data collection allows preva-
lence rates in various health care institutions to be compared. However, health
care settings may differ considerably in terms of patient population, which
makes it essential to adjust for patients' risk of developing pressure ulcers.
Although performance estimates may be used to rank hospitals, there is no
straightforward way to calculate confidence intervals around the ranks, which
means that the precision of the ranks cannot be evaluated. Monitoring and
giving feedback was assumed to improve the quality of care. However, it was not
clear whether continuous monitoring and feedback would result in improved
care in terms of the prevalence and management of pressure ulcers.

C/iap/rr 2 discusses the development of a national registration form to
measure the prevalence of pressure ulcers, and a pilot study testing the reliability
and feasibility of the form. The data collection form was based on a literature
study and responses from a Delphi panel. The form includes six domains to be
registered: characteristics of the health care institution, characteristics of the
ward or team, characteristics of the patient, assessment of the risk of developing
pressure ulcers, characteristics of pressure ulcers encountered (grading, duration,
origin, and wound dressings used) and finally preventive interventions. The
form was field tested at a university hospital, a nursing home and a home health
care setting. The interrater reliability for the grading system used exceeded
94.0% for all three settings, while Cohen's Kappa varied from 0.49 for the home
health care setting to 0.81 for the university hospital and 0.97 for the nursing
home. The reliability of subscales of the Braden scale was only tested in the
home health care setting, and Cohen's Kappa varied between 0.50 and 0.69.
The feasibility of using the form varied between the three health care settings,
with nurses in the home health care setting being less satisfied with the form
than nurses at the university hospital and the nursing home.

C/i.i/)fcr .* reports on the results of the first national pressure ulcer prevalence
survey and the degree of compliance with the Dutch guidelines on the preven-
tion and treatment of pressure ulcers. An audit of 89 Dutch health care institu-
tions w.is carried out using the newly developed registration form and a
standardized method of data collection. A mean prevalence of 23.1% was found,
ranging from 13.2% in the university hospitals to 32.4% in the nursing homes.
The preventive interventions and the wound dressings used in the treatment of
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existing pressure ulcers were compared with the recommendations in the Dutch
guidelines. Only half of the patients who were in need of a supportive device
were actually positioned on such a device. Fewer than one-third of the patients
who needed repositioning, nutritional interventions or education actually
received these interventions. Only one-third of all existing pressure ulcers were
dressed in accordance with the Dutch guidelines.

Oi«i/>frr •* reports on the development of a model for case-mix adjustment of
pressure ulcer prevalence rates, to allow comparisons between acute care hospi-
tals participating in the national pressure ulcer prevalence survey. Based on the
prediction of a logistic model using age. nutrition, incontinence, activity,
mobility, sensory perception, friction and shear, and wan! specialization, the
expected prevalence was calculated for each hospital, conditional on the
patient's specific risk factors. The Hosmer-Lemeshow goodness of fit showed
that there were no significant differences between the observed .<nd expected
values in either the derivation sample or the evaluation sample. The c-statistic
indicated that the model discriminated well between patients with pressure
ulcers and those without pressure ulcers The adjusted prevalence was deter-
mined by calculating the ratio of the observed to the expected rate, multiplied
by the mean of the prevalence observed in all participating hospitals. To test the
validity of the adjusted prevalence as a measure of the quality of care, we assessed
the relation between the adjusted prevalence and the percentage of immobile
patients receiving adequate prevention, as well as that between the adjusted
prevalence and the total number of enabling conditions present in the institu-
tion. Hospitals with more enabling conditions had a significantly lower adjusted
prevalence than hospitals with fewer conditions. The percentage of immobile
patients receiving adequate prevention was also significantly correlated with the
adjusted prevalence: settings implementing more adequate prevention for
immobile patients had significantly lower adjusted prevalence. Using case-mix
adjusted prevalence rates instead of crude rates influenced the absolute and rela-
tive assessment of the performance.

5 shows how multilevel analysis can be used to obtain Bayes estima-
tors of the performance of Dutch nursing homes with variable numbers of
patients and to evaluate the value of performance rankings by quantifying the
uncertainty of the ranking. The Markov-Chain Monte Carlo (MCMC) method
was used to estimate the posterior mean of the level-2 random coefficient, indi-
cating the performance of a particular nursing home. The flexibility of MCMC
methods also allowed point estimates to be obtained for rank numbered perfor-
mances, including the corresponding confidence intervals.
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This analysis led to nursing homes with small numbers of patients being

'shrunk to the mean' in their performance, and revealed more reliable estimates,
as expressed by a substantial reduction of statistical uncertainty. The confidence
intervals of the rank numbers of performance were generally wide. As a result,
most intervals overlapped, which means that the performance ranks of these
nursing homes did not differ significantly. None of the highest ranked nursing
hoiiics could be classified among the ten best performing nursing homes, which
illustrates the limited value of ranking as a measure of performance.

(5 describes how longitudinal audit and feedback can improve the
quality of pressure ulcer care. Case-mix adjusted prevalence rates, the total
number of enabling conditions, and the percentage of adequate prevention,
calculated for acute care hospitals that had participated more than once in the
national survey, were compared over a period of five years (from 1998 to 2002),
using a multilevel linear trend model. In addition, we examined whether the
total number of enabling conditions and the percentage of adequate prevention
had resulted in a reduction in case-mix adjusted prevalence. The case-mix
adjusted prevalence did indeed show a significant decrease over the five survey
years, while the percentage of adequate prevention and the total number of
enabling conditions showed a significant increase. The total number of enabling
conditions had a significant effect on the decrease in case-mix adjusted preva-
lence. The percentage of adequate prevention also had an effect on the change
in case-mix adjusted prevalence rates, although this effect was not significant.
Ongoing monitoring and feedback resulted in a small but significant improve-
ment in the quality of pressure ulcer care.

C/iii/ifer 7 presents a summary of the main findings and some theoretical and
methodological reflections on the studies. Methodological points of interest
include the data collection procedure, the generalizability of the findings, and
the design used, particularly the uncontrolled before and after study used to
evaluate the effects of audit and feedback. The theoretical reflections address the
use of prevalence data as an indicator of the quality of care, the methods used for
case-mix adjustment and the use of audit and feedback as a strategy for quality
improvement. Furthermore, the chapter discusses the problem of public disclo-
sure of performance data and topics for future research.
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De Studie beschreven in dit proefechrift had twee doelstellingen. De eerste
doelstelling was de ontwikkeling van een eenduidig registradesysteem voor het
opzetten van een landelijke registratie van deeubitus. De tweede doelstelling
was een verbetering van de kwaliteit van de deeubituszorg door instellingen
inzicht te geven in hun resultaten en de mogelijkheid te bieden zieh met elkaar
te vergelijken.

In de introductie van dit proefschnft (/loo/ifofwfe /) wordt de achtergrond en de
relevantie beschreven ten aanzien van de verbetering van de kwaliteit van de
deeubituszorg. Het belang van een uniform registratie en monitoring systeem
voor deeubitus wordt onderstreept om inzicht te krijgen in de omvang van de
decubitusprevalentie in Nederlandse gezondheidszorginstellingen. Bovendien
kan het vöörkoincn van deeubitus gezien worden als een belangrijke indicator
van de kwaliteit van zorg. Een uniforme methode van dataverzameling maakt
het mogelijk om prevalentiecijfers van verschillende instellingen te vergelijken.
Aangezien instellingen varieren in patienten met een risico om deeubitus te
krijgen, is het noodzakelijk te corrigeren voor deze verschillen in pati-
cntenpopuLitie bij het vergelijken van prevalentiecijfers waarbij instellingen in
rangorde geplaatst kunnen worden aan de hand van het (gecorngeerde) preva-
lentiecijfer. Een belangnjk nadeel van het maken van een rangorde is, dat het
lastig is om een betrouwbaarheidsinterval te berekenen rondoin de rangnum-
mers. Hierdoor is er nauwelijks inzieht in de precisie van het rangnummer.
Vcrondcrsteld wordt dat monitoren en feedback geven de kwaliteit van de
deeubituszorg verbetert. Onduidelijk is echter, of langdurig monitoren en feed-
back geven eveneens zal leiden tot een lagere prevalentie en verbetering van de
deeubituszorg.

/ /<>(>/(/x/i<k 2 beschrijft de ontwikkeling van een registratieformulier om in
verschillende soorten gezondheidszorginstellingen de prevalentie van deeubitus
te nieten en de resultaten van de pilotstudie, uitgevoerd om de betrouwbaarheid
en bruikbaarheid van het registratieformulier vast te stellen. Het registratiefor-
nnilier is ontwikkeld aan de hand van een literatuurstudie en met behulp van
een Delphi-panel. Het oinvat zes categorieen items om te registreren:
keninerken van de instelling, kenmerken van de afdeling, kenmerken van de
patient (demografische kenmerken en de reden van opname), inschatting van
het risico op deeubitus, kenmerken van de vastgestelde deeubitus (gradatie,
duur, ontst.i.ui en de gebruikte wondbedekking), en de preventieve hande-
lingen. Om het formulier op bruikbaarheid en betrouwbaarheid te testen is een
pilotstudie uitgevoerd in een academisch ziekenhuis, een verpleeghuis en een
thuiszorginstelling. De interbeoordelaars betrouwbaarheid van het gebruikte
graderingsysteem voor deeubitus was voor alle drie de instellingen boven de



Samenvatting

I 121
94%. Cohen's Kappa varieerde van 0.49 in de thuiszorgmstelling, 0.81 voor het
academische ziekenhuis en 0.97 voor het verpleeghuis. He betrouwb.urheid
van de Braden schaal is alleen vastgesteld in de thuiszorginstelling. 1 >e Cohen s
Kappa van de verschillende items van dc Braden sch.i.il varieerde hier tussen
0,50 en 0,69. De verpleegkundigen in de thuiszorg ervoeren meer problemen
met het formulier dan de verpleegkundigen in het academische ziekenhuis en
verpleeghuis.

.? geeft de resultaten wcer van het eerste nationaal prev.ilentie
onderzoek naar decubitus en de mate vvaarin Nederlandse verplegenden zieh
houden aan de richüijnen voor de preventie en behandcliug van decubitus. Een
audit onder 89 verschillende gezondheidszorginstellingen is uitgevoenl met
bchulp van het registrabeformulier en een uniforme meetmethodc. 1 )e gemid-
delde prevalentie was 23.1%. waarbij de prevalentie varieenle van 13,2"» in de
academische ziekenhuizen tot 32,4% in de verpleeghui/en. l>e gebruiktc
preventieve maatregelen en middelen en wondbedekkingen zijn vergeleken
met de aanbevelingen in de GBO- richtlijnen. Slechts de helft van de p.itientcn
die volgens de richdijnen een ami- decubitus- bed /-inatras nodig had. had ook
daadwerkelijk een anti-decubitus- bed /- matras. Minder dan eenderde van de
patienten die die volgens de richtlijnen nodig h.iddcn, kregen wisselligging.
aanpassingen in de voeding of voorlichtmg om decubitus tc voorkomen. Sleclits
eenderde van alle aangetrotfen decubitusletsels waren verbonden met do door
de richtlijnen voorgeschreven wondbedekkingen.

Hoc/ifcfufe 4 beschrijft de ontwikkeling van een correctiemodel voor decu-
bitus prevalentie zodat ziekenhuizen de (gecorrigeerde) prevalentie met elkaar
kunnen vergelijken. Met behulp van een logistische regressie is voor ieder
ziekenhuis de venvachte prevalentie geschat, waarbij rekening werd gehouden
met verschillen in leeftijd, ondervoeding, incontinentie, activiteit, mobiliteit,
zintuiglijke waarneming, schuif- en wrijfkrachten en soort afdeling. De interne
validiteit van het model werd vastgesteld met behulp van de Hosmer-Leme-
show goodness of fit, waarbij het model geen significant^ verschillen liet zien
tussen de geobserveerde en venvachte prevalentie. De c-statistic liet zien dat het
model goed discrimineerde tussen patienten met decubitus en patienten zonder
decubitus. De gecorrigeerde prevalentie werd berekend door de geobserveerde
prevalentie te delen door de venvachte prevalentie en deze breuk vervolgens te
vermenigvuldigen met de gemiddelde prevalentie zoals waargenomen in alle
ziekenhuizen. Om de validiteit te bepalen van de gecorrigeerde prevalentie als
een maat voor de kwaliteit van zorg, werd de gecorrigeerde prevalentie gerela-
teerd aan het percentage immobiele patienten dat adequate preventie ontvangt,
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en aan het totaal van bevorderende factorcn binnen de insteüing om een goed
decubitusbeleid weer te geven. Immobiele patienten kregen vaker adequate
preventie in ziekcnhuizen met een lagere gecorrigeerde prevalentie dan in
ziekenhuizcn met een hogere gecorrigeerde prevalentie. Ziekenhuizen met
meer bevorderende factoren hadden een significance lagere gecorrigeerde
prevalence dan ziekenhuizen met minder bevorderende factoren. Het gebruik
van gecorrigeerde prevalentiecijfers had invloed op de absolute en relatieve
prestatie van ziekenhuizcn op het gebied van decubitus.

5 laat zicn hoe met behulp van multi-level analyses de prestaties van
verpleeghuizen op het gebied van decubitus kunnen worden geschat waarbij
rekenmg wordt gehouden met de grootte van de verpleeghuizen. Ook wordt de
waarde van rangordes geevalueerd als manier om de prestaties van instellingen
weer te geven, door het berekenen van de betrouwbaarheidsintervallen rondom
de rangniimmers. Met behulp van de Markov-Chain Monte Carlo (MCMC)
inethode werd de random coefficient van ieder verpleeghuis geschat, gecorri-
geerd voor risicofactoren. Deze random coefficient weerspiegelt de prestatie
van de verpleeghuizen. Door de tlexibiliteit van de MCMC methode was het
mogelijk om betrouwbaarheidsintervallen te berekenen rondom de rangnum-
mers van dc cocfficienten. Het resultaat van deze analyses was dat verpleeg-
huizen met weinig patienten meer naar de gemiddelde prestatie neigden dan
verpleeghuizen met veel patienten. Echter de coefficienten waren betrouw-
baarder hetgeen bleek uit een kleinere standaardfout.

De verkregen betrouwbaarheidsintervallen rondom de rangnummers waren
erg groot, met als resultaat dat de meeste betrouwbaarheidsintervallen over-
lapten. Wat rangorde betreft kon er geen onderscheid worden gemaakt tussen
de 10 verpleeghuizen met de kleinste coefficient. Het maken van rangordes
heeft dus een beperkte waarde.

/» /i<>()/i/.\7i/H.' Ä wordt onderzocht op welke manier longitudinale monitoring
en feedback de decubituszorg kunnen verbeteren. Gecorrigeerde prevalentie-
cijfers, het totaal aan bevorderende factoren en het percentage immobiele pati-
enten met adequate preventie werden vergeleken over een periode van vijf jaar
(1W8-2002), voor instellingen die meer dan een keer hadden deelgenomen aan
het prevalentie onderzoek. Voor deze vergelijking werd gebruik gemaakt van
een multi-level lineair trend model. Ook werd onderzocht in hoeverre adequate
preventie en bevorderende factoren binnen de instelling van invloed zijn op de
gecorrigeerde prevalentie. De gecorrigeerde prevalentie daalde gedurende de
vijf jaar inonitoren en feedback geven, terwijl het aantal bevorderende tactoren
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binnen de ziekenhuizen en het aantal itninobiele patienten dat adequate
preventie ontving toenam.

Het toule aantal bevorderende tactoren was significant gerelateerd aan een
daling van de prevalence. Dit gold ook voor het aantal patienten dat adequate
preventie ontving. echter dit effect was niet significant. Geconcludeerd kon
worden dat longitudinaal monitoren en feedback geven resulteert in con kleine,
inaar signiticante verbetering van de decubituszorg.

fc 7 beschrijft de bclangrijkste bevindingen van de verschillende
studies en enkele theoretische en methodologische roflecties. Een methodologi-
sche reflectie wordt gegeven over de procedure van dataverzameling, de genera-
liseerbaarheid van de resultaten en het gebruikte design voor de effectineting.
Een theoretische reflectie wordt gegeven over het gebruik van prevalentie cijfcrs
als maat voor kwaliteit van zorg, de gebruikte methode voor het corrigeren
voor risieofactoren en het gebruik van audit en feedback als Strategie voor
kwaliteitsverbetenng. Als laatste wordt het openbaar inaken van prestaties van
instellingen bediscussieerd en worden aanbevelingen gegeven voor verder
wetenschappelijk onderzoek.




