
De toepassing van de CUSUM-methode in de Dutch Surgical 
Aneursym Audit om real-time resultaten te monitoren  

Drs. Anna Alberga1, Dr Erik van Zwet3, Dr Jorg de Bruin2, Dr Jan Wever4, Prof dr Hence Verhagen2, Prof 
dr Michel Wouters1,5, Dr Janneke Wilschut1 

1Dutch Institute of Clinical Auditing, 2Erasmus University Medical Center, 3Leiden University Medical Center, 
4Haga Teaching Hospital, 5Netherlands Cancer Institute 

Introductie 
Momenteel worden statische funnelplots gebruikt voor feedback aan ziekenhuizen over hun 
uitkomsten na aneurysma operaties. Het geven van real-time feedback is met funnelplots niet 
mogelijk. In industriële processen wordt de CUSUM-methode gebruikt om processen te monitoren 
en real-time feedback te geven. Deze studie onderzoekt hoe de CUSUM-methode real-time feedback 
aan ziekenhuizen kan geven, en of de CUSUM-methode nuttig is voor ziekenhuizen.  
 
Materiaal/methode 
Alle patiënten die geregistreerd zijn in de Dutch Surgical Aneurysm Audit, en tussen 2016 en 2020 
een electief herstel van een AAA ondergingen, werden geïncludeerd. De Textbook Outcome (TbO) 
resultaten werden per ziekenhuis geanalyseerd middels CUSUM, die het verslechteren van 
uitkomsten kan detecteren. Een controle limiet werd ingesteld, zodat 5% van de gemiddeld 
presterende ziekenhuizen per jaar een vals-positief signaal kan krijgen. 
 
Resultaten 
In deze studie werden 8440 patiënten geïncludeerd. In het gehele cohort behaalde 27% van de 
patiënten ‘geen TbO’. De CUSUM werd ingesteld om 35% ‘geen TbO’ te detecteren. Bij het toepassen 
van de controle limiet, ontving 5.9% van de ziekenhuizen een signaal bij een gemiddeld percentage 
‘geen TbO’. Bij een percentage ‘geen TbO’ van 35% ontving 28% van de ziekenhuizen een signaal. Bij 
gebruik van de CUSUM in 2019 zouden 2 ziekenhuizen de controle limiet bereiken, terwijl de huidige 
funnelplot geen ziekenhuis met een afwijkende presentatie zou detecteren. 
 
Conclusie 
De CUSUM-methode kan real-time feedback geven aan ziekenhuizen over hun uitkomsten na een 
aneurysma operatie. De CUSUM is gevoelig voor onacceptabele uitkomsten en kan, vergeleken met 
de huidige funnelplot, sneller feedback geven aan individuele ziekenhuizen.  
 


