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STICHTING BENCHMARK GGZ AL JAREN TEVREDEN KLANT

BENCHMARKEN MET BUSINESS 
INTELLIGENCE-OPLOSSING 
VAN INFO SUPPORT

Het doel van Stichting Benchmark GGZ (SBG) is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de 
kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dat gebeurt door zorgaanbieders en verzekeraars 
inzicht te geven in de behandelresultaten die worden behaald bij patiënten en hoe dit resultaat zich 
verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Daartoe verzamelen instellingen data over de uitkomst van alle 
behandelingen en leveren deze gegevens geanonimiseerd aan bij SBG. De GGZ loopt hiermee voor 
op de rest van de gezondheidszorg, waar vergelijkbare initiatieven ontwikkeld worden. Met miljoenen 
records met gevoelige informatie zijn de eisen aan de applicatie die deze ambitie moet ondersteunen 
bijzonder hoog – en daarmee aan Info Support als ontwikkelaar van de applicatie.

Jasper van der Rest, Functioneel Applicatiebeheerder, bij SBG 

Jasper van der Rest, verantwoordelijk voor de infor-
matievoorziening van SBG, vertelt dat naast ‘de harde 
kant’ (de techniek) ook ‘de zachte kant’ (domeinkennis, 
afstemming) een cruciale factor was in het welslagen 
van het project.

Korte voorgeschiedenis
Het meetbaar maken van kwaliteit en het rappor-
teren daarover is een eerste stap in de verbetering van 
kwaliteit. “‘Benchmarken is beter worden door te leren 
van vergelijken’, zeggen wij,” aldus Jasper. 
Zorgaanbieders kunnen bijvoorbeeld onderzoeken 
of er verschillen zijn in behandeleffectiviteit tussen 
afdelingen of kunnen hun resultaten afzetten tegen 
landelijke gemiddelden. Zorgverzekeraars kunnen 
verschillen tussen zorgaanbieders in kaart brengen. 

“Om te laten zien dat we onze ideeën konden verwezen-
lijken, riep onze rechtsvoorganger KZN (Kenniscentrum 
Zorg Nederland) in 2008 een projectorganisatie in het 
leven die in heel korte tijd een applicatie hiervoor moest 
neerzetten.” Een projectteam van Info Support bouwde 
de applicatie. Ook nam KZN een aantal hosting-diensten, 
het technisch applicatiebeheer en changemanagement-
activiteiten van Info Support af. “In die tijd leerden we 
hun kwaliteiten uitgebreid kennen.”

Opnieuw Info Support
In 2010 “wisten we dat we onze ideeën over het bench-
marken in de GGZ konden concretiseren in een appli-
catie,” zegt Jasper. “We waren pionier af. Nu moesten 
we komen met een toekomstvaste applicatie om als 
SBG – waarin KZN was opgegaan – de volgende fase in te 
kunnen gaan.”
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Eisen aan de nieuwe applicatie waren: de datakwa-
liteit blijvend waarborgen, historische data kunnen 
vasthouden en wijzigingen en doorontwikkeling op 
fl exibele wijze mogelijk maken. Om deze redenen koos 
SBG voor een datawarehouse-aanpak. “We hebben het 
over grote hoeveelheden data, dus je moet de juiste 
technieken inzetten om die hanteerbaar te maken,” 
legt Jasper uit. “Dus we gingen ons oriënteren op 
mogelijke leveranciers voor een Business Intelligence (BI) 
oplossing.”

Na diverse workshops met senior architecten en de 
ontwikkeling van een Proof of Concept wist Info Support 
SBG te overtuigen van zijn BI-kwaliteiten. Jasper: “Het is 
een technologisch hoogwaardige organisatie met een 
hoge kwaliteitsstandaard. Bovendien is het een toegan-
kelijke partij, je kan ‘gewoon’ met ze communiceren.” Een 
ander punt in het voordeel van Info Support was dat het 
al een naam in ‘de zorg’ had door zijn betrokkenheid bij 
organisaties als Vecozo – en natuurlijk bij KZN/SBG zelf.

De selectie van leverancier moest extra zorgvuldig 
gebeuren, omdat het afbreukrisico voor SBG als Trusted 
Third Party (TTP)  hoog is. “De datakwaliteit is cruciaal, 
omdat we het eigenlijk hebben over een platform 
waarmee zorgaanbieders en verzekeraars de discussie 
over de kwaliteit van de GGZ kunnen aangaan,” vertelt 
Jasper. “Als dat niet goed werkt en geen betrouwbare 
rapportages levert, staat onze status op het spel. Dat 
heeft Info Support goed door. Ze nemen deze verant-
woordelijkheid serieus, ze zijn een echte samenwerkings-
partner.”

BRaM: Benchmark Rapportage Module
SBG verzamelt momenteel data van zo’n 150 zorgaan-
bieders over de uitkomst van hun behandelingen. Deze 

worden in een gestructureerd formaat aangeleverd en 
na een reeks grondige controles ingelezen en getransfor-
meerd in de door Info Support gebouwde BI-oplossing 
met de naam BRaM. “De gebruikte datavault-methodiek 
zorgt ervoor dat de historie in zijn oorspronkelijke vorm 
bewaard blijft,” legt Jasper uit.

De voortgang van het dataverwerking proces (ETL)  vindt 
plaats onder bewaking van de Info Support Control 
Environment (ISCE). 
Vervolgens worden in BRaM uitgebreide controles 
uitgevoerd op de aangeleverde data. Nadat het proces 
succesvol is doorlopen, worden de rapportages via de 
BRaM-website beschikbaar gesteld aan de gebruikers.

Voor de bouw zette Info Support de BI-variant van zijn 
eigen ontwikkelstraat Endeavour in met beproefde, 
fl exibele ontwikkelmethodieken. “We zitten nu in de 
fase van doorontwikkeling, we werken aan het verder 
volwassen maken van BRaM en aan nieuwe rapportage-
mogelijkheden voor de gebruikers.” De applicatie speelt 
inmiddels een belangrijke rol in het proces van kwali-
teitsmonitoring in de GGZ, “precies wat ons voor ogen 
stond.”

Toekomstvast
“We hebben het al gauw over miljoenen records – 
een hoeveelheid die alleen maar zal toenemen,” zegt 
Jasper. “Het is dan ook zaak toekomstige ‘performance-
uitdagingen’ voor te blijven en optimaal beveiligd te 
blijven.” Applicatiebeheer, architectuur en hosting, “die 
we alle van Info Support betrekken,” zijn continu nauw 
afgestemd om die uitdagingen het hoofd te bieden. 
“Gezien de goede samenwerking met Info Support zie ik 
de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet,” 
rondt Jasper het gesprek af.

“ZE ZIJN EEN ECHTE SAMENWERKINGSPARTNER.”


