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Regie op registers: leren van iedere
patiënt voor optimaal pakketbeheer
DRS. FRANK VAN WIJCK, WETENSCHAPSJOURNALIST

Zorginstituut Nederland kreeg van het ministerie van VWS de opdracht te komen tot gegevensverzamelingen die ten minste beantwoorden aan de informatiebehoefte vanuit pakketbeheer voor
dure geneesmiddelen. Hiertoe ontstond het project Regie op Registers dat de al bestaande registraties
moet stroomlijnen, zodat dure geneesmiddelen in de toekomst uitsluitend worden ingezet bij
patiënten bij wie deze behandeling effectief is. Prof. dr. Miriam Koopman (hoofdonderzoeker van
het Prospectief Landelijk CRC Cohort en voorzitter van de Dutch Colorectal Cancer Group, UMC
Utrecht), Geraldine Vink (programmamanager PLCRC) en Anke ter Horst (projectleider Regie op
Registers voor Dure Geneesmiddelen) zijn actief betrokken bij de eerste casestudie, die in december
binnen dit project van start is gegaan.
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Verwachte resultaten van het project
Het project Regie op Registers moet leiden tot de volgende resultaten:
•

•

- de toegankelijkheid en machineleesbaarheid van de gegevensset

Een helder (architectuur)kader voor ziekteregistraties waarin het

		 (uitwisselingsformaat voor kennisrepresentatie, technische

effect van dure geneesmiddelen kan worden gemeten in de praktijk,

		 standaard, et cetera);

inclusief de klinische en relevante uitkomsten van de behandeling

- de herbruikbaarheid van de gegevens;

van de patiënt (registerkader).

- de bewerking van de gegevens.

dure geneesmiddelen niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.” Koopman
vult aan: “We leren hiermee letterlijk
van iedere patiënt. Met als ultiem doel
de zorg voor de volgende patiënten
nog beter te maken, en de infrastructuur van onze zorg voor de toekomst
te versterken.”
Ter Horst: “En de kennis die met de

Bijvoorbeeld afspraken over:

Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot de beste zorg voor de beste prijs,

- een gemeenschappelijke taal voor ziektebeeldregistraties;

waarbij behandeling met dure, innovatieve geneesmiddelen tijdig kan

- de herkomst (zoveel mogelijk bij de bron ophalen van gegevens

worden gestart bij de juiste patiënten, en dan alleen bij die patiënten

lijk, zodat die allemaal van elkaar kun-

bij wie de behandeling echt werkt.

nen leren. Wat we doen met de vier

		 en meervoudig gebruiken) en registratie van die gegevens;

casestudies wordt opgedaan overdragen naar andere registraties natuur-

casestudies, moet te kopiëren zijn naar
andere tumorsoorten en ziektebeelden. Onze hoop hierbij is dat dit ook
barrières wegneemt tussen registrerende instanties en andere betrokken
partijen om van elkaar te willen leren
en de noodzakelijke veranderingen
door te voeren.”
Alles in Regie op Registers is erop gericht snelheid in het proces te brengen.
“We willen uiteraard de zorgvuldigheid
in het registreren en het gebruiken van
de geregistreerde gegevens overeind
houden”, zegt Koopman. “Maar we willen af van de nu bestaande situatie dat
we pas na jaren inzicht krijgen in de
vraag voor welke patiënten nieuwe dure
geneesmiddelen wel of niet effectief
zijn. We willen data tot onze beschikking krijgen waarmee we snel een beeld
kunnen krijgen van de dagelijkse praktijk.” Vink: “Uitwisselbaarheid van geregistreerde data is hierbij vanzelfsprekend heel belangrijk.”
Ter Horst: “Hierbij hoort natuurlijk ook
dat we kijken naar de ict. Ook daarover verwachten we uit de casestudies
veel te leren. En daarnaast is er het
vraagstuk van de governance en financiering van registraties. We brengen
met het project ook in kaart welke financiering nodig is voor een register
en welke governance het beste past
bij de doelstellingen. We werken uit
hoe er continuïteit in de financiering
van registraties geregeld kan worden
en welke governance daar landelijk
voor nodig is.”

Samenwerken
Al met al complexe materie, stelt Ter
Horst afsluitend. “Daarom steken we
ook in op casestudies die uitgaan van
bestaande registraties waarvan er minimaal één is met een grote dekking”,
zegt ze. “Daarmee maken we het proces
zo snel mogelijk zo concreet mogelijk
voor alle betrokken partijen.” Op basis
daarvan is het dan ook zaak om samen
de vervolgstappen te zetten, zegt Koopman. “Dus niet de data verstrekken aan
Zorginstituut Nederland en zeggen
‘Doe er maar wat mee’, maar samen de
vervolgstappen zetten die garanderen
dat optimale toepassing van dure geneesmiddelen en kosteneffectiviteit
echt hand in hand gaan”, zegt ze. “Een
cyclisch proces dus”, zegt Ter Horst,
“om tot duurzaam pakketbeheer te
komen. Het gesprek daarover is zeker
zo belangrijk als wat we technisch
allemaal kunnen vastleggen.”
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