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Management Samenvatting 
 
In dit deelproject beantwoorden we de vraag hoe de patiënt en de behandelaar op 

dit moment informatie krijgen én kunnen delen over de zorgaanbieder en de 

behandeling. We richten ons met name op instrumenten die geschikt zijn om 

gegevens te verzamelen, delen en analyseren over de uitkomst van een 

behandeling. Om deze vraag te beantwoorden hebben wij de huidige manier waarop 

uitkomsten van de zorg worden verzameld in kaart gebracht. Vervolgens maken wij 

op basis van een schets van de gewenste situatie in 2022 een inschatting van de 

aandachtspunten richting 2022. Daarbij geven wij aan welke good practices, 

innovatieve initiatieven en landelijke standaarden reeds gebruikt worden en/of in 

ontwikkeling zijn.  

 

Hoe worden uitkomsten van de zorg nu verzameld?  

Om zorguitkomsten die de patiënt zelf rapporteert te meten zijn er zogenaamde 

patiënt reported outcome measures of patiënt gerapporteerde uitkomstmaten 

(PROMs) ontwikkeld. Dit zijn algemene of ziekte specifieke vragenlijsten die 

uitkomsten van de zorg beschrijven, dus hoe de patiënt veranderingen in de 

gezondheid ervaart en wat hier de gevolgen van zijn, mede afhankelijk van de 

behandeling, maar bijvoorbeeld ook van patiëntkarakteristieken zoals de leeftijd. 

Een jonge patiënt wil misschien nog de marathon kunnen lopen, een oude patiënt is 

wellicht tevreden als hij of zij nog trap kan lopen. PROMs worden ook regelmatig 

afgenomen tijdens een nulmeting, dus als er nog geen keuzes gemaakt zijn voor 

een bepaalde behandeling, om uiteindelijk beter te kunnen bepalen wat de invloed is 

geweest van een specifieke behandeling. Bij de koplopers die werken met 

uitkomstinformatie hebben wij globaal twee varianten gezien om vragenlijsten uit te 

zetten: direct vanuit het elektronisch patiënten dossier (EPD) of met een applicatie 

naast het EPD. Het voordeel van de directe EPD-variant is dat op één plek zowel 

klinische- als uitkomstdata van de patiënt worden verzameld. Nadeel is dat de 

zorgaanbieders aangeven dat er vaak dure aanpassingen per ziekenhuis nodig zijn 

aan het EPD, die moeizaam tot stand komen. Deze variant biedt veelal niet de 

gewenste flexibiliteit en gegevens die niet rechtstreeks in het EPD verzameld 

worden, kunnen veelal niet direct in het EPD worden opgeslagen, wat extra werk en 

mogelijk zelfs dubbele opslag oplevert.  

Binnen de tweede variant maken zorgaanbieders gebruik van applicaties waarmee 

ze naast hun zorginformatiesysteem (ZIS) en elektronisch patiënten dossier (EPD), 

uitkomstvragenlijsten uitzetten. Ze gebruiken hiervoor zelfontwikkelde software 

(datacapture tools) zoals GemsTracker van het Erasmus MC, of door 

softwareleveranciers ontwikkelde tools (zoals Vital Health, Brightfish, Transparancy 

in Healthcare), die ze koppelen aan hun eigen systemen.  

Om vervolgens uitkomst- en klinische informatie uit beide systemen op één plek te 

krijgen, wordt er gebruik gemaakt van aparte databases die op patiëntniveau 

gegevens aan elkaar koppelen, die ze vervolgens koppelen aan hun eigen systemen.  

 

Samen beslissen in 2022 

Op basis van een globale patiëntreis, van het stellen van een diagnose tot aan het 

krijgen en evalueren van de behandeling, concluderen wij dat in de gewenste 

situatie in 2022 er uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn op aandoeningsniveau, 

op patiëntniveau en op patiëntniveau inclusief benchmarkinformatie, voor zowel de 

patiënt als de zorgaanbieder. Deze uitkomsten worden gemeten met (inter)nationaal 

vastgestelde sets van vragenlijsten zoals ICHOM. Idealiter zijn de door de patiënt 

zelf gerapporteerde uitkomsten en de benchmarkinformatie voor de patiënt op elk 

moment eenvoudig beschikbaar in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en 

worden deze op een begrijpelijke manier getoond. De patiënt moet ook het verloop 

van de (zorg)uitkomsten in de tijd kunnen volgen en inzien. In zijn PGO kan de 

patiënt aangeven of en met wie hij zijn uitkomsten op een veilige manier deelt, en 

kan hij toestemming verlenen voor het gebruik van de geanonimiseerde gegevens 

voor onderzoek, spiegelinformatie voor de zorgverlener of landelijke 

kwaliteitsregistraties voor kwaliteitsborging en voor toezicht en regulering 

(bijvoorbeeld door partijen als de NZa, IGJ, Zorginstituut Nederland en 
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zorgverzekeraars). Ook heeft de patiënt via zijn PGO de mogelijkheid om zijn eigen 

uitkomsten te vergelijken met door andere patiënten gerapporteerde uitkomsten. 

 

Grofweg onderscheiden wij in de patiëntreis drie situaties waarin er 

uitkomstinformatie kan worden geraadpleegd en/of wordt geregistreerd: 

1. Keuze voor een zorgaanbieder op basis van openbaar beschikbare proces- 

en uitkomstindicatoren per aandoening op het niveau van de zorgaanbieder. 

2. Samen Beslissen – gezamenlijk overleg tussen de patiënt en zorgverlener 

over het te volgen behandelbeleid op basis van vooraf uitgewisselde 

informatie tussen zorgverlener en patiënt, met daarbij de mogelijkheid om 

met door andere patiënten gerapporteerde uitkomsten een voorspelling te 

kunnen doen over de effecten van de behandelingen. We onderscheiden 

hierbij drie fasen in de besluitvorming: 1. het ‘keuzemoment’, het 

uitwisselen van informatie en aanbieden van keuzemogelijkheden; 2 het 

‘optiemoment’, het beschrijven en overwegen van alle opties met voor- en 

nadelen; en 3. het ‘besluitmoment’, patiënt en zorgprofessional komen 

samen tot besluitvorming1.  

3. Het evalueren van de effectiviteit van de behandeling en eventuele 

(psycho)sociale, functionele en fysieke gevolgen van de behandeling, zowel 

tijdens als na de behandeling: is het gewenste effect bereikt, waarom wel of 

waarom niet? Dit op basis van de door de patiënt gerapporteerde 

uitkomsten (e.g. het verloop van de aandoening), met daarbij de 

mogelijkheid om de eigen gerapporteerde uitkomsten te kunnen vergelijken 

met door andere patiënten gerapporteerde uitkomsten (hoe doe ik het t.o.v. 

andere soortgelijke patiënten). Hierbij spelen niet alleen medische factoren 

een rol maar ook bijvoorbeeld sociaaleconomische, zoals het (nog) kunnen 

functioneren in de maatschappij en de kwaliteit van leven van de patiënt. 

 

Programma’s en initiatieven: kennis en ervaring  

Om van de huidige situatie rondom het verzamelen, analyseren en terugkoppelen 

van uitkomstinformatie naar de gewenste situatie van samen beslissen in 2022 te 

komen, zijn er verschillende goede voorbeelden van programma’s en innovatieve 

initiatieven die in meer of minder mate hieraan kunnen bijdragen. Dit varieert van 

landelijke programma’s op het gebied van standaardisatie en uitwisseling van 

gegevens tot aan slimme toepassingen van software om gegevens uit te vragen en 

met elkaar te kunnen vergelijken. Zo wordt er bijvoorbeeld binnen het programma 

“Registratie aan de Bron” door veldpartijen steeds meer toegewerkt naar 

standaardisatie van uitvraag aan de hand van zorginformatiebouwstenen (ZIBs). 

Door het laten aansluiten van (klinische) uitkomstgegevens op deze standaarden 

zijn de gegevens eenmalig en eenduidig vastgelegd in de systemen van de 

zorgaanbieders en eenvoudiger daaruit op te halen. Hierdoor kunnen de gegevens 

ook voor meerdere doeleinden gebruikt worden zoals de zorg en het evalueren van 

de geleverde kwaliteit van de zorg, het afleiden van financiële gegevens, het 

aanleveren aan externe partijen en onderzoeksdoeleinden. Het landelijke 

programma VIPP en het MedMij Afsprakenstelsel moeten de voorwaarden scheppen 

voor het probleemloos en veilig uitwisselen van gegevens met ICT-systemen van 

zorgaanbieders en voor het kunnen inzien, bijhouden en delen van 

gezondheidsgegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt.  

De subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg financiert projecten 

waarbij patiënten en zorgaanbieders samenwerken om informatie over de kwaliteit 

van zorg beschikbaar te maken én te gebruiken. In 2018 ondersteunt de 

subsidieregeling zorgverleners en patiënten die uitkomstinformatie inzetten in het 

proces van samen beslissen.  

Ook zien wij een belangrijke trend om vragenlijsten zo kort en doelmatig mogelijk te 

houden, onder andere met interactieve en zeer doelmatige vragenlijsten, gekoppeld 

aan vragenlijstdatabanken en eerder verzamelde gegevens in bijvoorbeeld het EPD 

(item respons theorie, computer adaptive testing technieken en PROMIS).  

 

                                                                 
1 Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, et al. Shared decision making: a model 

for clinical practice. J Gen Intern Med. 2012; 27 (10): 1361-7. Epub 2012/05/24. 
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GAP: aandachtspunten  

1. De huidige systemen zijn vrijwel zonder uitzondering alleen toegankelijk via de 

zorgaanbieder, de data blijft nog vooral binnen de muren van de zorgaanbieder 

en is veelal onvoldoende geschikt voor gebruik door de patiënt.  

2.   Voor het meten van zorguitkomsten worden diverse soorten vragenlijsten 

gebruikt, algemeen, diagnose specifiek en/of geautomatiseerd via itemrespons 

en computer adaptive technieken om de vragenlijsten zo specifiek toegespitst en 

kort mogelijk te houden. Echter, diagnose specifieke vragenlijsten bestaan nog 

niet voor alle aandoeningen en er is voor veel behandelingen nog niet genoeg 

uitkomstinformatie beschikbaar voor het evalueren en optimaliseren van de 

behandeling.  

3.   De door de patiënt gerapporteerde uitkomsten worden nog vooral via lokale 

(ziekenhuis) of regionale (samenwerkingsverbanden) dashboards 

teruggekoppeld, vaak via de zorgverlener aan de patiënt, en dus nog niet via 

een algemeen bruikbaar PGO. Daarbij speelt mee dat er überhaupt nog niet op 

grote schaal gebruik wordt gemaakt van PGO’s.  

4.   Ook wisselt de beschikbaarheid van uitkomstgegevens. Zorgprofessionals 

worstelen regelmatig nog met de interpretatie van uitkomsten en de daarbij 

horende terugkoppeling en het inzetten van de juiste interventie in samenspraak 

met de patiënt.  

5.   Een patiënt kan bovendien veelal alleen de eigen gegevens inzien en slechts 

beperkt vergelijken met een populatie binnen een bepaalde zorginstelling of 

(regionaal)samenwerkingsverband. Landelijk vergelijkbare cijfers op basis van 

uitkomstinformatie zijn er nog maar voor een beperkt aantal aandoeningen. Die 

informatie is vooral bedoeld om zorginstellingen met elkaar te vergelijken en 

vaak alleen toegankelijk voor de aan de landelijke registraties deelnemende 

zorginstellingen. Meer informatie hierover is te vinden in het advies van 

deelproject 1: “Overzicht 50% ziektelast”.  

 

Conclusie 
Het zorg (ICT) landschap is versnipperd. Dit bemoeilijkt de interoperabiliteit: ‘het 

goed kunnen uitwisselen van gegevens tussen verschillende niveaus en eenheden’. 

Toewerken naar meer standaardisatie is nodig om de doelen van het programma 

Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen te kunnen realiseren zoals het op een 

makkelijke en veilige manier delen van uitkomstgegevens, maar het is zeker geen 

doel op zich! Standaardiseer, maar werk tegelijkertijd ook aan betere samenwerking 

op het gebied van softwareontwikkeling en de implementatie van software binnen 

de medisch specialistische zorg. Geef goedlopende en innovatieve ideeën een kans 

door deze op verschillende manieren te steunen: gerichte subsidie, mogelijkheden 

bieden om op een non-competitieve manier samen te werken met bestaande 

koplopers, creëren van experimenteerruimte en ondersteuning bij de implementatie  

van de programma’s zoals MedMij, VIPP en Registratie aan de Bron. Deze 

programma’s en de andere initiatieven, die zijn beschreven in Hoofdstuk 4, kunnen 

een belangrijke bijdrage leveren om de gewenste situatie te bereiken, maar het is 

wel van belang dat de samenhang wordt geborgd.  

Standaardisatie is een proces dat van invloed is op alle onderdelen van de zorgketen 

waardoor het veel vraagt van de zorgprofessionals en diegenen die in de zorg 

werken aan ICT-oplossingen. Daarom is het belangrijk om de juiste 

randvoorwaarden te scheppen door knelpunten weg te nemen, ruimte te maken 

voor experimenten, patiënten te betrekken bij veranderingen en innoverende 

initiatieven te stimuleren. Echt samen beslissen lukt alleen als het gedragen wordt 

door de zorgprofessional en de patiënt.  

 

Naar 2022 

Bouwen aan samen beslissen met uitkomstinformatie volgens ‘de patiëntreis 2022’ 

betekent:   

1.   De opgehaalde beelden en inventarisatie van instrumenten doorvertalen naar 

een sluitende architectuur die aangeeft op welke wijze gegevens vanuit 

meervoudig perspectief van en voor zowel de patiënt, de behandelaar als de 

ontwikkeling van kennis optellen tot een werkend geheel dat (geautomatiseerd) 
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geschikte uitkomstinformatie voor samen beslissen beschikbaar maakt. 

2.   Weten wat de impact van deze architectuur is op het niveau van het 

informatiestelsel van de zorg en als afgeleide daarvan weten welke aanvullende 

afspraken op welk momenten op stelsel niveau nodig zijn.  

3.   Voor het oplossen van de gesignaleerde aandachtspunten aansluiten bij 

landelijke programma’s en lokale good practices, in binnen- en buitenland en 

deze vereenvoudigd en in harmonie werkbaar maken binnen de sluitende 

architectuur voor samen beslissen. 

4.   Integreren van de zorginhoudelijke doorontwikkeling van uitkomstinformatie 

met de mogelijkheden die informatiemanagement te bieden heeft om deze 

gegevens zo efficiënt mogelijk (connectiviteit) en FAIR te verzamelen, te 

analyseren, te delen (interoperabel) om inzicht te geven in de uitkomsten van 

een behandeling.  

5.   Aan betrokkenen, voorlopers en anderen, passende ondersteuning bieden vanuit 

het ontwikkelingsstadium waarin zij zich bevinden om tot 2022 samen beslissen 

met uitkomstinformatie over behandeling en behandelaar te kunnen realiseren. 
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1 INTRODUCTIE 

1.1 Aanleiding 

Er is een verschuiving gaande van de professional als regisseur in de zorg naar regie 

door de patiënt zelf. De urgentie voor patiënten om hun behandeluitkomsten te 

kunnen delen met hun behandelaar(s) - bij voorkeur via hun persoonlijke 

gezondheidsomgeving (PGO) – neemt daarmee toe. Duidelijk is wel dat er nog veel 

moet gebeuren om het inzicht van patiënten in relevante zorguitkomsten te 

vergroten.  
Het Programma Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen is erop gericht om het 
veld te versterken en te ondersteunen bij het in beeld brengen van de impact en bij 
de implementatie van wat er nodig is om meer uitkomstinformatie beschikbaar en 
geschikt te maken voor patiënten bij de keuzes “in welke spreekkamer moet ik zijn, 

en -samen met de behandelaar- wat is het best passende besluit over mijn 
behandeling”.  

 

Als onderdeel van het Programma Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen, richt 

het deelproject “Instrumentarium voor informatie-uitwisseling” zich vanuit de 

praktijk van medisch specialistische zorg op het volgende: 

  welke mogelijkheden zijn er in het veld reeds in ontwikkeling op het gebied van 

uitkomstinformatie en/of samen beslissen en; 

  hoe kan daar zoveel mogelijk op worden aangesloten en;  

  waar is het wenselijk om ingezette verandering te ondersteunen en/of juist 

vernieuwing te stimuleren.  

Het benutten van uitkomsten betreft zowel het gebruik van de door de patiënt zelf 

gerapporteerde uitkomsten (patiënt reported outcome measures of PROM’s) in het 

gesprek met de behandelaar, als het kunnen opzoeken van 'patiënten zoals ik'.  

“Een kwaliteitsregistratie (in de zorg) legt eigenschappen vast van de patiënt en van 

geleverde zorg in termen van handelingen enerzijds en resultaten anderzijds. Dat 

kunnen ook door patiënten gerapporteerde gegevens zijn. Door in vergelijkbare 

situaties de zorg zelf én de belangrijkste resultaten vast te leggen (op van tevoren 

afgesproken variabelen), kunnen zinvolle verbanden worden gelegd en 

vergelijkingen worden gemaakt, waardoor het mogelijk is de zorg te verbeteren”2. 

De landelijke kaders, waar kwaliteitsregistraties een belangrijke rol bij spelen, zijn 

essentieel om aan de hand van vergelijkbare, gerapporteerde uitkomsten een 

‘voorspelling' te kunnen doen over de effecten van een bepaalde behandeling. En 

daarmee om richting te geven aan het goede gesprek tussen de zorgverlener en de 

patiënt voor een zo optimaal mogelijke behandeling die aansluit bij de behoeften, 

voorkeuren en waarden van de patiënt.  

1.2 Werkwijze 

Op basis van het plan van aanpak voor het projectstroom instrumentarium, hebben 

wij het voorliggende advies opgebouwd op basis van de volgende 3 stappen, 

namelijk: 

 Stap 1 - Inventarisatie van de huidige situatie en bestaande initiatieven: Deze 

richt zich op de huidige situatie en op bestaande initiatieven (voorlopers) die 

vallen binnen de scope van dit project. Dat betekent in het kort: “het in kaart 

brengen van initiatieven die samenhangen met de manier waarop in (een) 

bepaalde processtap(pen) informatie-uitwisseling vormgegeven wordt. 

Belangrijke elementen kunnen hierbij bijvoorbeeld zijn: 

1. Het streven naar een (technische) omgeving waar de patiënt data kan delen 

of inzien en waar resultaten uit de spreekkamer worden teruggekoppeld, 

zoals een PGO of cliëntenportaal. 

                                                                 
2 

https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/Leidraad%20Kwaliteitsregistraties_Zorginstituut%20Nederland_N

ictiz_januari%202016.pdf  

https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/Leidraad%20Kwaliteitsregistraties_Zorginstituut%20Nederland_Nictiz_januari%202016.pdf
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/Leidraad%20Kwaliteitsregistraties_Zorginstituut%20Nederland_Nictiz_januari%202016.pdf
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2. Het werken aan registraties voor patiënt gerapporteerde uitkomsten. 

3. Het werken aan ontsluiting van gegevens aan de bron vanuit 

informatiekundig of technisch (infrastructureel) perspectief. 

4. Het werken aan architectuurprincipes of -ontwerpen in de zorg. 

Van deze voorlopers brengen we de sterkten, zwakten, kansen en beperkingen in 

beeld op technisch en informatiekundig gebied, ten opzichte van de doelstelling van 

het deelproject Instrumentarium voor informatie-uitwisseling. Ook bekijken we hoe 

de initiatieven elkaar kunnen ondersteunen bij het oplossen van de geconstateerde 

problemen.  

Stap 2 – Patiëntreis 2022 in beeld: de patiëntreis is bedoeld als overzicht en 

schematische weergave om in beeld te brengen op welke momenten er door de 

patiënt en de zorgverlener uitkomstinformatie kan worden geraadpleegd, 

uitgewisseld, teruggekoppeld en/of worden geregistreerd in 2022. We beschrijven 

wat de gewenste situatie is voor wat betreft het soort uitkomstinformatie en de 

wijze van verzamelen, analyseren en terugkoppelen van de uitkomstinformatie. 

Verder beschrijven wij een aantal voorbeelden van lopende programma’s en 

initiatieven die volgens ons in meer of minder mate een rol van betekenis (kunnen) 

gaan spelen bij het bereiken van de gewenste situatie in 2022. 

Stap 3 – Aandachtspunten en verbeteringen: op basis van de vergelijking tussen de 

huidige situatie uit stap 1 met de gewenste situatie uit stap 2, benoemen wij in stap 

3 de aandachtspunten rondom het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van 

uitkomstinformatie.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beschrijven wij de huidige stand van zaken: welke initiatieven zijn er 

in de praktijk reeds op het gebied van uitkomstinformatie en Samen Beslissen. In 

hoofdstuk 3 kijken wij vooruit. Hoe zou samen beslissen met uitkomstinformatie er 

in 2022 uit zien op basis van de actuele ontwikkelingen? In hoofdstuk 4 beschrijven 

wij een aantal voorbeelden van programma’s en initiatieven die mogelijk een 

bijdrage kunnen leveren aan het toekomstbeeld in 2022. Tot slot beschrijven wij in 

hoofdstuk 5 waaraan we moeten werken om een brug te slaan tussen de huidige 

situatie en het beeld dat wij voor 2022 schetsen.  
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2 Inventarisatie van huidige situatie 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geven wij inzicht in het gebruik van uitkomsten in de praktijk vanuit 

informatieperspectief. Behalve literatuuronderzoek, hebben wij vooral in de praktijk 

de laatste inzichten en ervaringen opgehaald. Wij hebben interviews gehouden, 

bijeenkomsten bijgewoond, onder andere in samenwerking met het Linnean-

initiatief3 en in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit 

van Zorg en in het hele land werkbezoeken afgelegd bij zorgaanbieders (e.g. 

verschillende Santeon groep ziekenhuizen, Erasmus MC, Reade). Om inhoudelijke 

kennis en architectuurprincipes op te halen hebben we gebruik gemaakt van kennis 

van Nictiz, Erasmus MC en MST/TU Twente. De globale Patiëntreis hebben we 

getoetst bij de Patiënten Federatie Nederland (PFN). In deze onderzoeksfase van het 

programma hebben wij ons vooral gericht op de koplopers in de medisch 

specialistische zorg (zie ook de bijlage met een overzicht van onze respondenten).  

In de toekomst is het ook belangrijk om oog te hebben voor de zorgaanbieders die 

achterlopen, om op een eenvoudige manier een breder draagvlak te creëren voor 

het meten van uitkomstmaten. Bijvoorbeeld door het delen van best practices. 

 

Tijdens onze verkenning kwamen vragen aan de orde als: waar wordt mee 

geëxperimenteerd?; welke lessen kunnen wij van hen leren?; wat is reeds 

mogelijk?; op welke wijze bieden bestaande experimenten oplossingen voor actuele 

knelpunten die op basis van nadere toetsing landelijk kunnen worden opgeschaald?; 

en waar kunnen wij op basis van de actuele inzichten in 2022 staan als het gaat om 

het verzamelen, delen en analyseren van uitkomstgegevens in de zorg? 

2.2 Begrippen Samen beslissen, kwaliteitsindicatoren en uitkomstinformatie  

Als het gaat om samen beslissen dan gaan we uit van het model van Elwyn e.a. 

waarin drie fases van samen beslissen worden onderscheiden namelijk het 

keuzemoment, het optiemoment en het besluitmoment. De keuze voor een 

zorgaanbieder wordt gemaakt op basis van kwaliteitsindicatoren (proces-, structuur- 

en/of uitkomstindicatoren). Kwaliteitsindicatoren worden ontwikkeld door 

zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties, de IGJ en door 

beroepsgroepen (oncologie) en spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een 

bepaalde zorgaanbieder.    

 

Keuze voor zorgaanbieder 

Het proces waarin de patiënt (evt. samen met zijn zorgverlener of naasten) een 

keuze maakt voor de zorgaanbieder (ook wel: welke spreekkamer kies je?). 

Hiervoor kan de patiënt publieke keuze-informatie gebruiken om de zorgaanbieder 

te kiezen die de beste kwaliteit levert en die het beste past bij zijn of haar 

voorkeuren. Dit proces vindt plaats voordat de keuze voor een behandeling wordt 

gemaakt. 

 

Samen Beslissen (voor behandeling of geen behandeling) 

Proces waarin zorgverlener en patiënt (of zijn of haar vertegenwoordiger) 

gezamenlijk overleggen en beslissen over het te volgen behandelbeleid. Dit proces 

kent drie centrale fases4: 

1. Het keuzemoment, waarbij het uitwisselen van informatie en keuzemogelijkheden 

voorop staan. De zorgverlener verstrekt alle noodzakelijke medische informatie en 

                                                                 

3 Het Linnean initiatief is een coalitie van koplopers als het gaat om het gebruik van uitkomstinformatie, die graag 

samen willen werken om gebruik en toepassing verder te brengen.  

 
4 Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, et al. Shared decision making: a model 

for clinical practice. J Gen Intern Med. 2012; 27 (10): 1361-7. Epub 2012/05/24. 
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de patiënt verstrekt informatie over zichzelf en over wat voor hem of haar belangrijk 

is. 

2. Het optiemoment, waarbij het beschrijven en overwegen van alle opties met alle 

voor- en nadelen voorop staan. Er is overleg over de verschillende behandelopties, 

en over de voorkeuren van zowel de patiënt als de zorgverlener (mede gebaseerd 

op hun persoonlijke waarden). 

3. Het besluitmoment, patiënt en zorgprofessional komen samen tot een besluit 

over de behandeling op basis van de juiste en zo volledig mogelijke informatie. 

 

 

Behandeling en evaluatie 

Het evalueren van de effectiviteit van de behandeling, zowel tijdens als na de 

behandeling: is het gewenste effect bereikt, waarom wel of waarom niet? Hierbij 

spelen niet alleen medische factoren een rol maar ook kwaliteit van leven en 

sociaaleconomische factoren, zoals het (nog) kunnen functioneren in de 

maatschappij. 

 

Uitkomstinformatie 

Onder uitkomsten van zorg verstaan we gegevens die inzicht geven in de 

effectiviteit van een behandeling. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen klinische uitkomsten en patiënt-gerapporteerde uitkomsten. Klinische 

uitkomsten zijn gericht op uitkomstmaten die geregistreerd worden door de 

zorgverlener. Dit betreft bijvoorbeeld de sterfte, acute complicaties, 

laboratoriumuitslagen, heroperaties en opnames. Patiënt-gerapporteerde uitkomsten 

zijn uitkomsten die de patiënt zelf rapporteert. Hier gaat het bijvoorbeeld over 

gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, fysiek functioneren, pijn of ervaren 

klachten.  

 

De mate waarin en de wijze waarop uitkomstinformatie gebruikt wordt voor Samen 

Beslissen hangt af van de beschikbare uitkomstinformatie.  

 

A. Uitkomstinformatie niet of alleen op aandoeningsniveau beschikbaar.  

Samen Beslissen zonder of met zeer beperkte transparante (uitkomst)informatie 

voor de patiënt. Zorgverleners gebruiken kennis over de kwaliteit en effectiviteit van 

verschillende behandelopties, gebaseerd op cijfers uit wetenschappelijke literatuur. 

De uitkomsten die momenteel beschikbaar zijn richten zich voornamelijk op 

klinische uitkomsten: de mate van genezing, bijwerkingen van medicatie en 

complicaties. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van consultkaarten waarop 

algemene informatie over de behandeling staat (% complicaties na behandeling, % 

overleving). Na overleg met de patiënt kan in gezamenlijkheid een keuze voor een 

behandeling gemaakt worden. 

 

B. Uitkomstinformatie op patiëntniveau beschikbaar 

Samen Beslissen aan de hand van door de patiënt gerapporteerde uitkomsten in 

combinatie met klinische uitkomsten. Informatie over het functioneren van de 

individuele patiënt wordt gebruikt in het behandeltraject. Dit gebeurt om de aard en 

ernst van de klachten te beoordelen en gedurende en na afloop van de behandeling, 

veranderingen in het functioneren te meten van in Nederland behandelde patiënten. 

Hierdoor kan de zorg afgestemd worden op de persoonlijke voorkeuren van de 

patiënt.   

 

C. Uitkomstinformatie op patiëntniveau beschikbaar 

Samen Beslissen aan de hand van door de patiënt ingevulde vragenlijsten die tevens 

afgezet worden tegen door andere patiënten ingevulde vragenlijsten (“Patiënten 

zoals ik”). Via statistische modellen wordt bepaald hoe bepaalde keuzes voor een 

behandeling in het verleden hebben uitgepakt voor verschillende groepen patiënten. 

Soms wordt er ook een voorspellend model gemaakt om te bepalen welke optie(s) 

voor de patiënt de beste resultaten opleveren aan de hand van de kenmerken en 

antwoorden van de betreffende patiënt. Dit kan op twee niveaus plaatsvinden. Ten 

eerste kunnen binnen een ziekenhuis gegevens over patiënten worden verzameld en 
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geanalyseerd. Patiënten worden dan vergeleken met patiënten binnen hetzelfde 

ziekenhuis. Daarnaast kunnen ook gegevens op regionaal en/of landelijk niveau 

worden verzameld. Patiënten worden dan vergeleken met alle in Nederland 

behandelde patiënten. We bedoelen hier methodes voor counseling voor patiënten 

en niet voor het benchmarken van ziekenhuizen.  

2.3 Gebruik van uitkomsten in de huidige situatie 

In deze paragraaf geven wij een beeld van de vorm en betekenis van samen 

beslissen in de praktijk als het gaat om het gebruik van uitkomstinformatie. Hierbij 

beschrijven wij aan de hand van de patiëntreis de voorbeelden die wij zijn 

tegengekomen op het gebied van verzamelen, analyseren en terugkoppelen van 

uitkomstinformatie. We schetsen de huidige situatie in Nederland als het gaat om 

keuzeinformatie voor de patiënt, voor zowel het kunnen vinden van de juiste 

zorgaanbieder als het kunnen kiezen van de juiste behandeling (in overleg met de 

behandelaar). Vervolgens geven we aan welke mogelijkheden er zijn om de 

behandeling te evalueren en terug te koppelen aan de behandelaar. We geven 

telkens voorbeelden zonder volledig te willen of kunnen zijn. 

2.3.1 Start van de patiëntreis: op zoek naar een zorgaanbieder 

Naar welke behandelaar? 

Bij lichamelijke of psychische klachten of een vraag over de gezondheid, is de 

huisarts vaak het eerste aanspreekpunt. De huisarts fungeert als poortwachter, stelt 

het gezondheidsprobleem vast en bepaalt of er een behandeling moet worden 

ingezet, en zo ja, welke behandeling. Om een behandelaar te kiezen kan 

bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van ZorgkaartNederland. Deze website is de 

grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun 

ervaringen met de zorg delen met elkaar5. De informatie op deze website is niet 

afkomstig van de overheid maar van de patiënten zelf, het patiëntperspectief staat 

voorop. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die 

het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie 

Nederland. 
 

Naar welke zorginstelling? 

Prestaties van zorginstellingen en zorgverleners zijn onder meer terug te vinden op 

de door de overheid ontwikkelde en zelfstandige website Kiesbeter en op de eerder 

genoemde ZorgkaartNederland. De website Kiesbeter bevat informatie afkomstig 

van een groot aantal maar nog niet alle zorgaanbieders en patiëntenverenigingen 

over goede kwaliteit van zorg en waar die te vinden is, over aandoeningen en 

behandelingen en over de kwaliteit van zorginstellingen. ZorgkaartNederland.nl 

biedt naast de informatie over de individuele zorgverlener ook andere informatie 

zoals over de kwaliteit van zorgaanbieders. Bijvoorbeeld in vergelijkingshulpen. Die 

kan de patiënt gebruiken om te kijken welk ziekenhuis voor een specifieke 

aandoening het beste voldoet.  

2.3.2 De patiënt weet globaal wat er aan de hand is en heeft een keuze voor een 

behandelaar gemaakt. Hoe verder? 

Behandelaar en patiënt (of zijn of haar vertegenwoordiger) zullen gezamenlijk 

overleggen en beslissen over het te volgen behandelbeleid. In dit proces is behoefte 

aan informatie op basis waarvan overleg en besluitvorming kunnen plaatsvinden. 

In de huidige situatie is de volgende informatie beschikbaar en toegankelijk. 

 

Informatie via keuzehulpen 

Door een aantal huisartsen is de onafhankelijke website Thuisarts ontwikkeld. Op 

deze website staat informatie over hoe je gezond blijft, wat je kunt doen bij 

bepaalde klachten en hoe je je als patiënt kunt voorbereiden op een gesprek bij de 

                                                                 
5 https://www.zorgkaartnederland.nl/content/wat-is-zorgkaartnederland  

https://www.zorgkaartnederland.nl/
https://www.zorgkaartnederland.nl/
https://www.kiesbeter.nl/
https://www.zorgkaartnederland.nl/
https://www.kiesbeter.nl/
http://www.thuisarts.nl/
https://www.zorgkaartnederland.nl/content/wat-is-zorgkaartnederland
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huisarts. Voor een aantal ziektebeelden zijn keuzehulpen beschikbaar. Via 

thuisarts.nl kan ook de Thuisarts app worden gedownload.   
Een keuzehulp informeert de patiënt over de diagnose, de verschillende 

behandelopties en de mogelijke voor- en nadelen van een bepaalde behandeling. 

Een voorbeeld van een bedrijf dat keuzehulpen ontwikkelt is Winq (Winkler 

Company): “Winq ondersteunt patiënten in het maken van een medische beslissing. 

Zo kunnen zij gezamenlijk met de zorgverlener tot de best mogelijke behandeling 

komen. Winq biedt digitale keuzehulpen aan die gekoppeld zijn aan het elektronisch 

patiënten dossier van de zorginstelling. Zodoende krijgen patiënten nadat zij een 

consult hebben gehad een email van het ziekenhuis waarin men een digitale 

keuzehulp kan openen. De keuzehulp is gepersonaliseerd vanwege de koppeling met 

het EPD. Patiënten krijgen informatie over hun diagnose en verschillende 

behandelopties, en er wordt hen gevraagd om enkele voorkeursvragen te 

beantwoorden. Antwoorden worden teruggekoppeld aan het EPD. Zodoende wordt 

niet alleen de patiënt geïnformeerd, maar ook de zorgverlener kent de voorkeuren 

van de patiënten. Beide zijn ze nu een volwaardig gesprekspartner in het volgende 

consult.6”  
Een ander voorbeeld van een bedrijf dat individuele keuzehulpen ontwikkelt is 

Patiënt+. Deze keuzehulp ondersteunt zorgverleners om samen met de patiënt een 

behandeling te kiezen. De patiënt krijgt inzicht in de voor- en nadelen van bepaalde 

behandelingen. Samen beslissen zorgverlener en patiënt welke behandeling het 

beste past, mits de aandoening waar de behandelingen voor bedoeld zijn, ook 

opgenomen is in de keuzehulp.7 

 

Beperkingen huidige keuzehulpen 

De huidige keuzehulpen zijn een stap in de goede richting maar er is nog ruimte 

voor ontwikkeling op het gebied van keuzehulpen. Zo zijn keuzehulpen slecht 

vindbaar, zijn er nog maar een beperkt aantal aandoeningen opgenomen in de 

keuzehulpen en bestaan er voor sommige onderwerpen (zoals de behandeling van 

prostaatkanker) juist veel verschillende keuzehulpen, is de medische inhoud niet 

altijd betrouwbaar en is de informatie niet altijd gebaseerd op datgene waar 

patiënten behoefte aan hebben.  
Daarnaast beperkt de koppeling met het EPD zich bij Winq nog tot een specifieke 

EPD leverancier (Epic) en vergt de koppeling specifiek maatwerk. Dat geldt ook voor 

Patiënt+. Om deze keuzehulpen te implementeren binnen een ziekenhuis moet dus 

maatwerk geleverd worden. .  

Als oplossing stelt Winq voor om een platform in te richten zodat het makkelijk 

wordt om kwalitatief hoogwaardige keuzehulpen te ontwikkelen, implementeren, 

publiceren en te delen. Dit platform wordt ondergebracht in een onafhankelijke 

stichting waarin de verschillende partijen met elkaar samen werken. 

Daarnaast wordt in opdracht van het Zorginstituut een praktische leidraad opgesteld 

die duidelijke stappen en voorwaarden beschrijft voor het ontwikkelen en 

onderhouden van keuzehulpen. Deze leidraad is ontwikkeld door Patiëntenfederatie 

Nederland, in samenwerking met het NIVEL, IQ Health Care en het Capri Instituut 

van de Universiteit Maastricht8.  

 

Informatie uit het elektronisch patiënten dossier (EPD)   

Volgens het NIVEL9 is er binnen de medisch specialistische zorg een toename van 

mogelijkheden om online verschillende onderdelen van het medisch dossier in te 

zien. Denk daarbij aan de grote verscheidenheid aan MijnXYZ.nl portalen, 

ontwikkeld door de ziekenhuizen zelf.  

 

Bij de huisartsen, nauw betrokken bij de medisch specialistische zorg (MSZ), te 

beginnen bij de doorverwijzing naar de MSZ, is nog nauwelijks een stijging 

waarneembaar van tools om gezondheidsgegevens te delen met patiënten. Laat 

                                                                 
6 https://www.mobiledoctors.nl/2017/06/vijf-vragen-aan-start-up-winq/ 

7 http://patiëntplus.info/  

8 https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/medisch-specialistische-zorg/leidraad-voor-het-

ontwikkelen-van-patienteninformatie-en-keuzehulpen/ 
9 https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Nictiz_eHealth_monitor_2017.pdf  

https://www.mobiledoctors.nl/2017/06/vijf-vragen-aan-start-up-winq/
http://patientplus.info/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/medisch-specialistische-zorg/leidraad-voor-het-ontwikkelen-van-patienteninformatie-en-keuzehulpen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/medisch-specialistische-zorg/leidraad-voor-het-ontwikkelen-van-patienteninformatie-en-keuzehulpen/
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Nictiz_eHealth_monitor_2017.pdf
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staan dat er sprake is van uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen de patiënt 

en de zorgverlener, dus van een PGO naar een XIS (informatiesysteem van 

professionals: apotheek, ziekenhuis, huisarts, etc.). Dat heeft vooral te maken met 

het nog niet interoperabel zijn van de huidige huisartseninformatiesystemen, dat 

huisartsen nog vooral met vrije tekstvelden werken en dat huisartsen nog niet 

gewend zijn om met patiënt gerapporteerde uitkomstmaten te werken. Er wordt nog 

vooral met klinische maten gewerkt, bijvoorbeeld bloeddruk en bloedsuikergehalte. 

Bovendien worden uitkomstgegevens, als die er al zijn, nog nauwelijks gedeeld en 

besproken.  

 

Wel houdt het overgrote merendeel van de zorgverleners patiëntendossiers 

voornamelijk digitaal bij, de papieren dossiers verdwijnen steeds meer. Vrijwel alle 

huisartsen kunnen digitaal verwijzingen uitwisselen met ziekenhuizen, recepten met 

apotheken, uitslagen met laboratoria en medische gegevens huisartsenposten. 

Echter, huisartsen kunnen nog geen of zeer beperkt medische gegevens uitwisselen 

met de dienst voor maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente, de thuiszorg, 

wijkverpleegkundige of het verpleeghuis.  

 

Beperkingen EPD 

Het doorvoeren van wijzigingen of aanpassingen aan bestaande EPD’s wordt als 

lastig ervaren, mede omdat de bestaande EPD’s nog niet aan de benodigde 

standaarden voldoen en door de grote complexiteit van EPD’s, waardoor iedere 

verandering erg duur is en een grote inspanning vergt. Belangrijke voorwaarde voor 

het zo optimaal mogelijk verzamelen en uitwisselen van gegevens is het gebruik van 

standaarden zoals de zorginformatiebouwstenen, de ZIBs. Meer, betere en 

effectievere samenwerking tussen ziekenhuizen en EPD-leveranciers en 

ziekenhuizen onderling is mede daarom wenselijk. Bijvoorbeeld bij het achterhalen 

of er al lokale toepassingen zijn gemaakt door de softwareleveranciers die ook voor 

andere ziekenhuizen bruikbaar zijn, voor het hergebruik van algemene principes 

maar wellicht ook het delen van (onderdelen) van software binnen een EPD van een 

bepaalde leverancier. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan lokaal ontwikkelde 

datawarehouse oplossingen (niet de specifieke ETL-software maar de globale 

modellen en ideeën), uiteindelijk ook noodzakelijk voor het genereren van 

overzichten op het gebied van Value-Based Health Care (VBHC), waarbij niet alleen 

zorguitkomsten een belangrijke rol spelen maar ook bijvoorbeeld zorgkosten.  Er 

kan in gezamenlijkheid besloten worden om deze lokaal of regionaal ontwikkelde 

toepassingen en oplossingen te delen met de andere ziekenhuizen, via lokale, 

regionale of landelijke samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen (die 

bijvoorbeeld hetzelfde EPD gebruiken). Of er moet bij het bouwen van nieuwe 

toepassingen, op toegezien worden dat deze zo generiek mogelijk toepasbaar zijn, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van (open) standaarden. Helaas is daarnaast altijd 

nog duur en ingewikkeld maatwerk nodig, bijvoorbeeld als het gaat om het 

geïntegreerd kunnen afnemen van vragenlijsten. Voor een deel is dit niet te 

voorkomen en inherent aan het ingewikkelde zorgproces en de complexe 

verantwoording, binnen ziekenhuizen die allemaal net iets anders werken en/of 

gedeeltelijk of geheel andere zorg verlenen. Tegelijk zou er meer effort gestoken 

kunnen worden in het delen van maatwerkoplossingen (de gemene delers) en het 

delen van kennis en kunde over EPD systemen en aanverwante systemen zoals 

datawarehouses en rapportagetools. De EPD-leveranciers moeten zich uiteindelijk 

conformeren aan standaarden zoals de ZIBs als ze mee willen blijven doen aan 

ontwikkelingen zoals persoonlijke gezondheidsomgevingen, ketenzorg en VBHC en 

initiatieven zoals MedMij, VIPP en Registratie aan de Bron. Zowel de ziekenhuizen 

als de softwareleveranciers zijn hierbij aan zet, de overheid kan hierbij 

ondersteunen en doet dit al op meerdere manieren.   

 

Informatie in PGO 

Voor het invoeren, uitwisselen en inzien van de eigen uitkomstgegevens, zijn in 

Nederland persoonlijke gezondheidsomgevingen beschikbaar die de patiënt in staat 

stellen om gezondheidsgegevens in te voeren en te delen met de zorgverlener zoals 
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Quli10 en Drimpy11.  

Deze PGO’s bieden de mogelijkheid om de eigen gezondheidsgegevens, zoals 

(zorg)ervaringsgegevens, een medisch dagboek, medicijngebruik en bijwerkingen, 

bij te houden en veilig op te slaan. Bovendien kan de patiënt deze gegevens met 

zorgverleners en andere zorgverleners uitwisselen, laten inzien en bespreken.  

Daarnaast bieden EPD-leveranciers zoals Epic en Chipsoft mogelijkheden voor het 

invoeren en delen van vooral klinisch-medische gegevens met de patiënt. Dit betreft 

het delen van de door de zorgverlener ingevoerde klinische gegevens 

(laboratoriumuitslagen, medische dossiers, medicatie) binnen de zorginstelling. 

Bijvoorbeeld via EPIC/Mychart en MijnOLVG. Of tussen samenwerkende 

zorginstellingen op regionaal niveau.  

 

Beperkingen PGO  

Geen van de genoemde voorbeelden is in staat om klinische gezondheidsgegevens 

aan PGO’s te koppelen, zodanig dat de patiënt niet meer afhankelijk is van 

technische afspraken tussen ziekenhuizen enerzijds, en EPD en andere software 

leveranciers anderzijds.  

De patiënt kan zelf nog geen of slechts beperkt gegevens invoeren in de “Mijn-

ziekenhuis” websites of apps en de gegevens blijven binnen die omgeving. De 

koppeling met uitkomstgegevens uit gestandaardiseerde vragenlijsten is er veelal 

nog niet. 

Uit de “Nictiz eHealth Monitor 2017” blijkt dat nog maar 4% van de chronisch zieken 

gebruik maken van een PGO. Bijna een kwart geeft aan dit wel te willen gebruiken 

en ruim een derde zegt niet te weten of ze een PGO wil gebruiken (Nivel, 2017). 

De voorbeelden laten zien dat het nog niet eenvoudig is voor patiënten om 

gezondheidsgegevens binnen een persoonlijke gezondheidsomgeving in te voeren, 

op te halen en te delen met de zorgverlener. De patiënt is telkens afhankelijk van 

specifieke portalen en dashboards binnen de context van één ziekenhuis of op z’n 

best een aantal samenwerkende ziekenhuizen zoals binnen de Santeon Groep en in 

de Regio Rijnmond. Het gebruik van PGO’s, waar de gezondheidsgegevens vanuit 

diverse bronnen samenkomen, biedt uitkomst. 

2.3.3 De patiënt heeft een diagnose en wordt behandeld: hoe wordt uitkomstinformatie 

geëvalueerd en teruggekoppeld? 

Wanneer een patiënt een diagnose heeft en behandeld wordt is het van belang dat 

de patiënt niet alleen zijn eigen klinische gegevens, zoals bloeddruk en 

cholesterolgehalte, kan inzien, maar ook zelf gezondheidsgegevens kan invoeren, 

wijzigen en delen met de zorgverlener. In de huidige situatie zijn er enkele 

mogelijkheden. 

 

Keuzehulpen en consultkaarten 

Een keuzehulp of consultkaart wordt met name ingezet nadat de arts de 

behandelopties heeft uitgelegd aan de patiënt en wanneer de keuze aan de patiënt 

wordt gegeven om een (gezamenlijke) beslissing te nemen over de behandeling. 

Een consultkaart is een keuzehulp voor patiënten en artsen. Op een consultkaart 

staan verschillende behandelopties voor een bepaalde aandoening of ziektebeeld. 

“Per behandeling staan de belangrijkste vragen en antwoorden in een schema. Dit 

zijn de meest voorkomende vragen bij patiënten. De antwoorden zijn gebaseerd op 

medisch-wetenschappelijke richtlijnen en andere wetenschappelijke literatuur. 
Artsen en patiënten gebruiken een consultkaart samen. Zij bespreken en vergelijken 

met de kaart alle behandelopties. De kaart helpt artsen en patiënten een gesprek te 

voeren over welke behandeling het beste bij de patiënt past. Consultkaarten komen 

volgens een vaste procedure tot stand en moeten aan een aantal criteria voldoen. 

Consultkaart is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie 

Medisch Specialisten. Consultkaarten worden ontwikkeld door de betrokken 

wetenschappelijke vereniging en de betrokken patiëntenvereniging waarbij zij 

ondersteuning kunnen inschakelen van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch 

                                                                 
10 https://www.quli.nl/wat-is-quli/ 

11 https://www.drimpy.com/ 

http://consultkaart.nl/consultkaart-maken/
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Specialisten.”12 Een consultkaart is alleen geschikt om de patiënt te helpen om een 

zo optimaal mogelijke keuze te maken voor een behandeling, niet om bijvoorbeeld 

gegevens mee uit te wisselen.  

 

Webportaal MijnReumaCentrum 

Een voorbeeld waar dit wel mogelijk is, is het reumaportaal van de 

MijnReumaCentrum website van Medisch Spectrum Twente (MST) en de TU Twente 

(TU). De patiënt is via het MijnReumaCentrum webportaal zowel in staat om 

ziektegegevens, medicatie en uitslagen in te voeren, als om polibezoeken in te 

plannen. Binnen dit webportaal kan de patiënt zijn verschillende PROM en PREM 

scores en klinische gegevens analyseren binnen één geïntegreerd systeem (single 

sign-on). De zorgverleners kunnen hun eigen prestaties in zorg-uitkomstmaten 

uitzetten tegen die van collega’s binnen de MijnReumaCentrum /Santeon groep.  

Via de MijnReumaCentrum applicatie is het ook mogelijk om gevalideerde 

ziektespecifieke vragenlijsten via internet voor te leggen aan de patiënt op een 

specifieke, efficiënte manier. Bijvoorbeeld via item response theorie (IRT), common 

metrics en computer adaptive testing (CAT, zie paragraaf 4.5), allemaal technieken 

om op de patiënt toegesneden en specifieke vragen te kunnen stellen, zodat de 

zorgverlener zo goed mogelijk geïnformeerd is voor aanvang van het consult.  

Bovendien kan de patiënt binnen het MijnReumaCentrum portaal vrijwel direct over 

de uitkomsten beschikken en hier zelf analyses mee doen.  

Zo kan de patiënt zich op een betrouwbare manier vergelijken met binnen het 

DREAM-register verzamelde gegevens van vergelijkbare patiënten qua ziektebeeld, 

leeftijd en bijvoorbeeld lichamelijk functioneren. Er wordt hierbij gebruik gemaakt 

van gestandaardiseerde gegevens die verzameld worden in de database die is 

opgezet onder het samenwerkingsverband DREAM13. 

Het voordeel van MijnReumaCentrum is dat nog niet aangesloten ziekenhuizen zich 

op een eenvoudige manier kunnen aansluiten bij MijnReumaCentrum. Dus zonder 

betaling of ingewikkelde afspraken. Het systeem is ook vrij eenvoudig te gebruiken 

voor andere aandoeningen dan reuma, maar is primair voor één aandoening 

tegelijk. 

 

 
 

Figuur 1: overzicht informatiestromen Mijnreumacentrum (bron: Transparency in 

Healthcare) 

 

Beperkingen webportaal  

Het portaal/systeem is voor één aandoening tegelijk te gebruiken en nog niet 

generiek. Ook is het primair opgezet vanuit het perspectief van de zorgverlener en 

binnen een webportaal van één ziekenhuis.   

                                                                 
12 http://consultkaart.nl/  

13 http://www.dreamregistry.nl/nl/  

https://www.mijnreumacentrum.nl/
http://consultkaart.nl/
http://www.dreamregistry.nl/nl/
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Belangrijk aandachtspunt bij dit soort initiatieven is verder dat de respons enorm 

toeneemt zodra de uitkomstgegevens ook direct gebruikt worden in de spreekkamer 

en voor de behandeling. Wanneer dit op een goede manier gebeurt dan vult een 

overgrote meerderheid (tot wel 80%14) van de patiënten de vragenlijsten in.   

 

Platformen voor het delen van gezondheidsgegevens 

Er zijn enkele Nederlandse platformen zoals Vitalhealth (QuestManager/Keten 

Informatiesysteem) die de mogelijkheid bieden voor zelfmanagement in de zorg, 

door middel van Ehealth oplossingen. De cliënt of patiënt wordt op deze manier 

actief betrokken bij de zorg en behandeling en kan in toenemende mate zelf de 

regie nemen doordat ze over hun eigen gezondheidsgegevens kunnen beschikken.  

 

Mediquest is een ander voorbeeld van een platform dat verschillende PROM en PREM 

pakketten aanbiedt en veel mogelijkheden biedt om: 

• te koppelen met DICA en LROI registraties,  

• rapportages beschikbaar te maken via EPD/ZIS/Medicore,  

• data exports mogelijk te maken en geavanceerde data analyses te doen (data 

science)  

• PROMs-data aan derde partijen te leveren op een veilige en verantwoorde 

manier zoals BVN en LROI15. 

Zoals uit onderstaande figuur blijkt gaat het om een selectie van aandoeningen, 

vooral gericht op orthopedie en oncologie. 

 

 
Figuur 2: overzicht PROMs pakketten Mediquest (bron: Mediquest) 

 

Er zijn tot slot ook (technische) platformen die het mogelijk maken om 

gezondheidsgegevens uit verschillende systemen (het EPD, labsystemen en 

afsprakensystemen) aan elkaar te koppelen zoals binnen het Furore Medical 

Intelligence platform. Dit platform maakt het mogelijk om verschillende 

zorgsystemen te integreren en gegevens uit te wisselen volgens de (inter)nationale 

standaarden die daarvoor zijn zoals IHE-XDS. 

 

In de figuur hierna geven we een voorbeeld van een conceptstructuur, afkomstig 

van het Martini ziekenhuis Groningen, dat schematisch en abstract weergeeft hoe de 

dataverzameling er binnen dit ziekenhuis uitziet. Ze maken gebruik van het eerder 

genoemde concept van het Medical Intelligence Platform en Questmanager. Dit 

geeft een beeld van het aantal databases, soorten data en actoren, betrokken bij 

het verzamelen van zorgdata.  

                                                                 
14 Dit weten we aan de hand van de gesprekken met zorgverleners en onderzoekers (MST, Reade en Martini Mc). 

15 http://www.patiëntonderzoek.nl/proms/  

http://www.patientonderzoek.nl/proms/
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Figuur 3: Conceptstructuur dataverzameling tbv Platform Medical Intelligence (bron: 

Martini Ziekenhuis Groningen) 

 

 

Samenwerking platformen 

Mediquest (vooral cure/tweedelijnszorg en data makelaar/science) biedt net als 

VitalHealth (vooral de care/eerstelijnszorg en softwareontwikkeling) veel 

mogelijkheden om PROM en PREM gegevens te verzamelen en te delen met de 

individuele patiënt. Gezien de accentverschillen tussen beide organisaties 

(VitalHealth en Mediquest) is het mogelijk om de organisaties op een non-

competitieve manier aan een gezamenlijke business case te laten werken zodat 

beide het opvragen, delen en analyseren van uitkomstgegevens een stap verder 

kunnen brengen.  

 
De (technische) platformen zoals het Platform Medical Intelligence zijn op dit 

moment nog hoofdzakelijk gericht op het zorgproces binnen het ziekenhuis zelf en 

het mogelijk maken van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Ze zijn niet primair 

gericht op het zo optimaal mogelijk uitwisselen van gezondheidsgegevens met een 

PGO. Door de manier waarop de systemen opgezet zijn en de hoge graad van 

standaardisatie en interoperabiliteit kunnen deze platformen in de toekomst wel 

makkelijk aansluiten bij zorgsystemen die koppelen aan een PGO.  

Samenwerking tussen hen en EPD ontwikkelaars is dan ook aan te bevelen door 

gezamenlijk specifieke business cases te identificeren en te financieren door middel 

van bijvoorbeeld subsidies vanuit de overheid. Op die manier kan er optimaal 

schaarse, zeer kostbare en noodzakelijke expertise gedeeld worden en kunnen de 

uiteenlopende platformen elkaar versterken. 
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2.4 Waar staan we als het gaat om het verzamelen en beschikbaar stellen van 

uitkomst- en kwaliteitsinformatie uit vragenlijsten? 

Tot nu toe worden er uitkomstgegevens verzameld binnen Nederland om de kwaliteit 

van de zorg te meten op instellingsniveau. In landelijke kwaliteitsregistraties zoals 

DICA wordt, deels verplichte, uitkomstinformatie verzameld en gepubliceerd in de 

vorm van indicatoren en klinische uitkomsten. Veelal worden er nog geen PROMs 

gemeten en als ze worden gemeten dan worden ze niet teruggekoppeld in de 

spreekkamer. De huidige Nederlandse indicatorensets richten zich nog vooral op 

structuur- en procesinformatie.  

ICHOM richt zich op klinische uitkomsten en patiënt gerapporteerde uitkomsten over 

meer persoonlijke thema’s zoals de kwaliteit van leven, controle over je ziekte, 

bijwerkingen en complicaties. Hoewel we ook in Nederland een verschuiving zien van 

kwaliteitsindicatoren naar meer uitkomstindicatoren, is op dit moment het aandeel 

uitkomstindicatoren op de Transparantiekalender slechts 19% (ZIN, verslagjaar 

2018).  

Patiënten en zorgverzekeraars zien ICHOM als een waardevolle toevoeging op huidige 

kwaliteitsinformatie omdat er meer klinische en patiëntgerichte uitkomsten 

beschikbaar komen en het keuzeproces, en daarmee uiteindelijk de behandeling zelf, 

verbeteren. Ook enkele zorgaanbieders zetten uitkomstinformatie al in om betere 

keuzes te kunnen maken voor de juiste behandeling en om meer patiëntgericht te 

kunnen werken. Doordat meer bekend is over wat de patiënt belangrijk vindt en 

ervaart, kunnen zorgaanbieders hun behandelaanbod daarop aanpassen.  

 

In figuur 3 wordt een voorbeeld van de datastromen weergegeven bij het 

verzamelen van uitkomstinformatie door het Schisis team binnen het Erasmus MC. 

De uitkomsten worden met behulp van de ICHOM set Cleft (Schisis) gemeten met 

behulp van het door het Erasmus ontwikkelde tool GemsTracker. Naast het lokaal 

gebruik van de uitkomstinformatie worden de gegevens ook aangeleverd aan de 

landelijke registratie bij de Dutch Hospital Data (DHD) en gedeeld met de andere 

aan deze registratie deelnemende ziekenhuizen. Soortgelijke initiatieven zijn er voor 

borstkanker waarbij 8 ziekenhuizen uit Zuid-west Nederland gaan samenwerken en 

de ICHOM set borstkanker gaan gebruiken. Verder gaat dit gebeuren voor 

beroertes, het stroke project, waarin het Erasmus MC samenwerkt met 

revalidatiecentra, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen. DHD speelt hierbij ook 

een rol als landelijk data platform in de zorg, zowel administratief, voor het 

verzamelen van gegevens over uitkomsten (inclusief complicaties) en de  kosten. 

 

 
Figuur 4: dataverzameling ICHOM Cleft (Bron: Erasmus MC) 
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Enkele voorbeelden van het verzamelen van uitkomstinformatie bij zelfstandige 

klinieken zijn het initiatief Zorgladder van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) 

en het initiatief van Equipe Zorgbedrijven (die GemsTracker gebruiken).  

De Zorgladder is ontwikkeld met software van Brightfish en maakt gebruik van door 

de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs) en een verzameling medische 

indicatoren. “Kern van het project is het bouwen van een onafhankelijk 

benchmarkplatform waar alle zorgaanbieders binnen Nederland PROMs-data kunnen 

uitwisselen. Dit platform, dat ZKN ontwikkelt met steun van VWS, fungeert in de 

toekomst als basis voor het vergelijken van de ervaringen van medische 

behandelingen.” Het is de bedoeling om de Zorgladder op korte termijn als 

zelfstandig en onafhankelijk benchmarkplatform verder te laten groeien.  

De 5 uitgangspunten van de Zorgladder zijn interessant:  

1 Een moeiteloze, continue online verwerking van aangeleverde data.  

2 Bundelen en analyseren van de uitkomstgegevens met een minimale belasting 

van de zorgverlener en patiënt.  

3 Het is altijd inzichtelijk voor welke analyses de data zijn gebruikt en welke 

onderzoeksmethoden zijn toegepast. Uiteraard worden de benchmarkgegevens 

alleen anoniem gedeeld.  

4 Bij het verwerken van alle data wordt gebruik gemaakt van geavanceerde 

versleutelingstechnieken en een strikt privacy beleid.  

5 Het opereert als onafhankelijk platform.  

Zowel de software als de principes achter het platform worden dus nu al breed 

gedeeld en zullen verder uitgebouwd worden binnen een groter 

samenwerkingsverband.  

 

Binnen de zelfstandige klinieken worden dus al belangrijke stappen in de goede 

richting gemaakt, zoals ook blijkt uit het volgende voorbeeld van de Equipe 

Zorgbedrijven. De Equipe klinieken hebben uitgebreide analysemogelijkheden op 

basis van zorguitkomsten zoals een analysetool waarmee de patiënt veranderingen 

in de ernst van de aandoening kan monitoren of de mate van (dis)functioneren. 

Tevens bepaalt de patiënt bij Equipe aan de hand van uitkomstvragenlijsten in 

welke mate hun kwaliteit van leven verbeterd is na de behandeling. Om deze zorg 

zo goed mogelijk te kunnen volgen en evalueren, heeft Equipe gestandaardiseerde 

PROM’s en “patiënt reported evaluation measures” (PREM’s) geïmplementeerd. De 

zorg uitkomstgegevens worden op individueel zorgverlener niveau gepubliceerd en 

dat is uniek in Nederland.  

 

Beperkingen uitkomst- en kwaliteitsinformatie uit vragenlijsten 

Patiëntgerichte uitkomstmaten (PROMs) zijn nog volop in ontwikkeling en worden 

nog maar bij een beperkt aantal indicatorensets gemeten. Meestal zijn de resultaten 

ervan nog niet openbaar.  

Daarnaast zijn zorgaanbieders veelal nog terughoudend omdat zij vinden dat de 

indicatorensets zich nog niet voldoende bewezen hebben in de praktijk en daardoor 

nog niet betrouwbaar genoeg zijn om te gebruiken als keuze informatie.  

De scope van de uitkomstmetingen bij zelfstandige klinieken is nog beperkt, mede 

omdat deze klinieken zich op relatief minder complexe zorg richten en voor 

aandoeningen waarbij veelal relatief snelle resultaten behaald kunnen worden. 

 

Vragenlijsten voor zorguitkomsten zijn er in beperkte mate. De vragenlijsten die er 

zijn verschillen nog erg in de mate waarin ze meten wat ze moeten meten en de 

mate waarin ze door de tijd heen consequente resultaten opleveren. Vragenlijsten 

zijn moeilijk te interpreteren als gevolg van ‘non-response’ en niet volledig 

ingevulde vragenlijsten. Ook scores zijn moeilijk te interpreteren: wat betekent een 

score van 45 punten? Vaak is ook niet bekend wanneer een verandering van de 

score klinisch relevant is. Voor het monitoren van individuele patiënten in de 

klinische praktijk is de meetfout van de meeste vragenlijsten te groot. Ook zijn 

vragenlijsten vaak belastend voor patiënten: er worden (te) veel vragen gesteld, 

vragen zijn niet voor iedereen relevant en soms slecht geformuleerd. Patiënten 

krijgen ook veel verschillende soorten zorguitkomsten- en kwaliteitsvragenlijsten 

voorgelegd. De gevalideerde en wetenschappelijk gefundeerde vragenlijsten uit 
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bijvoorbeeld ICHOM en PROMIS zijn nog nauwelijks in het zorgproces 

geïmplementeerd binnen Nederland. 

Ook verschillen de vragenlijsten nog erg van elkaar verschillen als het gaat om de 

manier van afname: in het gunstigste geval Computer Adaptive Testing (CAT)/Item 

Response Theorie gestuurde vragenlijsten en in het minst gunstige geval lange, 

niet-gestandaardiseerde vragenlijsten. En er is veel verschillende software die 

gebruikt wordt voor het afnemen van vragenlijsten: direct vanuit het EPD/ZIS 

(lokale maatwerkoplossing), of d.m.v. applicaties naast het EPD/ZIS: GemsTracker, 

QuestManager, MijnReuma Centrum, ReumaMeter en MijnZorgNet.nl. 

Tot slot zijn er veel spelers die eisen stellen aan bepaalde specifieke 

kwaliteitsvragenlijsten: e.g. de centrale overheid, gemeenten, de bestuurs- of raden 

van toezicht, maatschappen et cetera.  

2.5 Kansen en mogelijkheden: wat valt er nog te verbeteren?  

Een belangrijke constatering is dat bij verreweg de meeste zorgaanbieders het besef 

begint te ontstaan dat uitkomsten van de zorg verzameld, gedeeld en geanalyseerd 

moeten kunnen worden door zowel de patiënt als de zorgaanbieder. Deze 

belangrijke cultuurverandering is inmiddels echt in gang gezet en meerdere 

initiatieven ondersteunen dit. Maar om samen beslissen met uitkomstinformatie 

mogelijk te maken moet er nog het een en ander gebeuren. 

 

Bij verschillende ziekenhuizen wordt er in meer of mindere mate gebruik gemaakt 

van uitkomstinformatie ter voorbereiding van het consult en/of in het gesprek 

tussen patiënt en zorgverlener in de spreekkamer. Op de verschillende niveaus is 

uitbreiding nodig. 

• Op aandoeningsniveau: nu nog beperkt tot sommige keuzehulpen. 

• Op patiëntniveau: nog in beperkte mate bij enkele revalidatiecentra en 

ziekenhuizen. 

• Op patiëntniveau inclusief benchmark: vergelijking met andere patiënten is 

voor een klein deel van het totaal aantal aandoeningen geïmplementeerd.  

 

Het meten en delen van uitkomstgegevens is nog beperkt tot het lokale niveau van 

een ziekenhuis of op regionaal niveau van een groep van samenwerkende 

ziekenhuizen. Daarnaast gaat het veelal om en een beperkte scope wat betreft de 

verleende zorg, namelijk de relatief minder intensieve en complexe zorg. Dit moet 

verder worden uitgebreid. 

 

Gezondheidsgegevens, die op meerdere plekken zijn ingevoerd en opgeslagen, 

kunnen veelal niet in samenhang bekeken worden, en ook niet door zowel de 

patiënt als de behandelaar.  

Er zijn heel veel applicaties die lijken op een digitaal gezondheidsdossier of PGO, 

maar het nog niet zijn: de patiënt beschikt nog niet over de eigen 

uitkomstgegevens, afkomstig van alle relevante zorgverleners, en kan nog 

nauwelijks of geen uitkomstinformatie toevoegen aan het eigen digitale 

gezondheidsdossier of PGO.  

 

Tussen de zorginstellingen, platformen en ondersteunende organisaties zijn er grote 

verschillen als het gaat om de mogelijkheden op het gebied van het verzamelen van 

gezondheidsgegevens, dataverrijking, keuze informatie, (online) vragenlijsten en 

webapplicaties. Van een landelijk, geïntegreerd en generiek bruikbaar PGO is echter 

nog geen sprake. De platformen die er zijn, en verschillende accenten maar ook 

overeenkomsten hebben, zouden gestimuleerd moeten worden om (meer) samen te 

werken. 

 

Er zijn nog geen landelijke standaarden voor het uitwisselen van uitkomstgegevens, 

wel initiatieven die daartoe een aanzet geven. De voordelen van het uitwisselen van 

uitkomstgegevens zijn ook nog niet altijd evident voor de zorgverlener. De 

beschikbare gegevens worden nu nog vooral binnen de muren van het ziekenhuis 

uitgewisseld of met instanties die (verplichte) kwaliteitsindicatoren verzamelen. De 
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nadruk ligt op wetenschappelijk onderzoek en compliance in plaats van 

terugkoppelen van gegevens aan de patiënt. De tools die er wel zijn beperken zich 

tot specifieke EPD’s, vergen maatwerk en leveren dan nog geen volwaardig PGO op. 
 

Door versnippering van zorguitkomst- en gezondheidsinformatie is er sprake van 

een gebrek aan overzicht. Een landelijke visie op het zo optimaal mogelijk 

verzamelen en beschikbaar krijgen van zorguitkomsten is wenselijk. 

 

Tot slot zou de wildgroei aan (vooral) kwaliteitsvragenlijsten ter discussie gesteld 

moeten worden ten gunste van het invoeren van en/of optimaliseren van 

uitkomstvragenlijsten die echt ten goede komen aan de patiënt.  
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3 UITKOMST VOOR PATIËNT EN ZORGVERLENER IN 2022 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk brengen wij in beeld op welk momenten er door de patiënt en 

zorgverlener uitkomstinformatie kan worden geraadpleegd en/of wordt geregistreerd 

in 2022. Bij elk moment beschrijven wij wat voor ons de gewenste situatie is voor 

wat betreft het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van uitkomstinformatie.  

3.2 Patiëntreis in 2022 

In deze paragraaf beschrijven wij de patiëntreis zoals deze er globaal uit zal zien in 
2022 voor planbare, medisch specialistische zorg. Aan de hand van de patiëntreis 
brengen wij in beeld op welk moment uitkomstinformatie kan worden geraadpleegd 
en/of wordt geregistreerd. Wij hebben de patiëntreis besproken met de 
Patiëntenfederatie Nederland (PFN). Over het algemeen is PFN wat aarzelend over 

de mogelijkheden om een algemene patiëntreis weer te geven. Iedere patiënt is 
uniek en dat maakt het lastig om een generieke reis op te stellen. Wij gebruiken de 

patiëntreis daarom vooral als hulpmiddel om de momenten van raadplegen en 
registreren van uitkomstinformatie in beeld te brengen. Een aantal door PFN 
genoemde verduidelijkingen en nuances hebben wij verwerkt in de tekst.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Schematische weergave van de patiëntreis in 2022                               

 

In de patiëntreis zijn  een aantal momenten benoemd waarop er uitkomstinformatie 

kan worden geraadpleegd en/of wordt geregistreerd. Daarbij onderscheiden we drie 

situaties waarin uitkomstinformatie relevant kan zijn:  

 

1. Keuze voor zorgaanbieder: van de eerste klachten tot het bespreken van de 

eerste klachten met naasten, andere patiënten en de huisarts. Proces waarin de 

patiënt (evt. samen met de huisarts of naasten) een keuze maakt voor de 
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zorgaanbieder (ook wel welke spreekkamer kies je). Hiervoor kan de patiënt 

publieke keuze informatie gebruiken om de zorgaanbieder te kiezen die de beste 

kwaliteit levert en die het beste past bij zijn voorkeuren. Dit proces vindt 

meestal plaats voordat de keuze voor een behandeling wordt gemaakt, maar 

kan ook tijdens een behandeltraject plaatsvinden als de patiënt een keuze wil 

maken voor een andere zorgaanbieder of een second opinion wil. Voorwaarde: 

er is uitkomstinformatie beschikbaar per aandoening op het niveau van de 

zorgaanbieder. Hiervoor zijn landelijke afspraken gemaakt over het meten en 

vastleggen van de uitkomstindicatoren inclusief de relevante case-mix 

variabelen, zodat deze gegevens onderling vergelijkbaar zijn. In landelijke 

kwaliteitsregistraties worden uitkomstindicatoren gegenereerd en vervolgens 

gepubliceerd in de openbare database van het Zorginstituut. Deze publieke 

openbare informatie wordt onder andere gebruikt in keuzehulpen en 

vergelijkingssites, maar ook voor kwaliteitsborging, bewaking en regulering 

(bijvoorbeeld door partijen als de NZa, IGJ, Zorginstituut Nederland en 

zorgverzekeraars). De ICT-systemen die de zorgaanbieders gebruiken om de 

uitkomstinformatie te verzamelen en aan te leveren bij de kwaliteitsregistraties 

zijn hierin ondersteunend: gegevens uit verschillende bronnen van een 

zorgaanbieder zijn door standaardisatie makkelijk aan elkaar te koppelen en 

zorgen voor een verlichting van de administratieve lasten bij het aanleveren van 

de gevraagde informatie aan landelijke (kwaliteits)registraties.  

 

2. Samen Beslissen (voor de behandeling): het traject van symptomen naar 

een diagnose en behandeling. Proces waarin zorgverlener en patiënt (of zijn of 

haar vertegenwoordiger) gezamenlijk overleggen en beslissen over het te 

volgen behandelbeleid. Dit proces kent drie centrale componenten:  

1. Uitwisseling van informatie voorafgaand aan het gesprek, waarbij de 

zorgverlener alle noodzakelijke medische informatie verstrekt en de patiënt 

informatie verstrekt over zichzelf en over wat voor hem of haar belangrijk is. 

Voorafgaand aan het gesprek heeft de patiënt op verzoek van de zorgverlener 

met behulp van standaard vragenlijsten (digitale auto-anamnese of PROMs) of 

keuzehulpen al informatie in zijn PGO vastgelegd en gedeeld met zijn 

zorgverlener. Deze vragenlijsten ontvangt de patiënt via zijn PGO. De patiënt 

vult de vragenlijsten thuis online in, of doet dit in de wachtkamer (eventueel 

met hulp van naasten of bijvoorbeeld de huisarts/verpleegkundige). Op zijn 

beurt heeft de zorgverlener alle noodzakelijke medische informatie gedeeld in 

de PGO van de patiënt. In de keuzehulpen wordt de patiënt geïnformeerd over 

de aandoening, de behandelingen en de mogelijke uitkomsten van deze 

behandelingen. Hierbij kan bijvoorbeeld in de keuzehulp ook gebruik worden 

gemaakt van door andere patiënten gerapporteerde uitkomsten om een 

‘voorspelling’ te kunnen doen van de effecten van de behandelingen. Aan de 

hand van een aantal (klinische) patiëntkenmerken is het mogelijk om de 

keuzehulp af te stemmen op de specifieke situatie van de patiënt.  

2. Overleg over de verschillende behandelopties, inclusief hun voordelen en 

nadelen, en over de voorkeuren van zowel de patiënt als de zorgverlener 

(mede gebaseerd op hun persoonlijke waarden). In de spreekkamer wordt 

tijdens het gesprek met de zorgverlener gebruik gemaakt van de door de 

patiënt en zorgverlener uitgewisselde informatie. Deze informatie is zowel voor 

de zorgverlener als de patiënt op een begrijpelijke en toegankelijke manier 

beschikbaar in een digitale omgeving. Ook als er eerst nog nadere diagnostiek 

wordt verricht voordat een beslissing kan worden genomen worden de 

resultaten in deze digitale omgeving gedeeld.  

3. Bereiken van een gezamenlijke beslissing over het te volgen behandelbeleid 

waarmee beiden kunnen instemmen. Hierbij is niet behandelen ook een 

mogelijke beslissing. 

 

3. Behandeling en evaluatie: de evaluatie van de behandeling en 

(psycho)sociale, functionele en fysieke gevolgen van de behandeling. Na de 

behandeling evalueert de patiënt samen met de zorgverlener de effecten van de 

behandeling op basis van klinische uitkomsten en de door de patiënt zelf 
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gerapporteerde uitkomsten die zijn gemeten met (inter)nationale vastgestelde 

vragenlijsten zoals ICHOM. Dit geldt ook voor de uitkomsten van patiënten die 

kiezen voor geen behandeling. Naast de eigen gerapporteerde uitkomsten kan 

de patiënt ook weer de vergelijking maken met andere patiënten in dezelfde 

situatie. Deze informatie is voor de patiënt eenvoudig beschikbaar in zijn PGO 

en wordt op een begrijpelijke manier getoond. In zijn PGO kan de patiënt 

aangeven of en met wie hij zijn uitkomsten op een veilige manier deelt, en kan 

hij toestemming verlenen voor het gebruik van de geanonimiseerde gegevens 

voor onderzoek, spiegelinformatie voor de zorgverlener of landelijke 

kwaliteitsregistraties. Ook als de patiënt in zijn vervolgtraject te maken krijgt 

met andere zorgverleners die weer dezelfde vragenlijsten voorleggen, kan de 

patiënt de eerder gerapporteerde informatie delen met deze nieuwe 

zorgverlener zodat de patiënt niet opnieuw dezelfde vragenlijsten hoeft in te 

vullen. Als dit niet mogelijk is omdat een vragenlijst gekoppeld is aan een 

specifiek meetmoment, dan kan de patiënt en de zorgverlener de eerdere 

uitkomsten inzien zodat men kan zien hoe het verloop in de tijd is geweest. Voor 

het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van de PROMs wordt gebruik 

gemaakt van een applicatie die zorgt voor zo min mogelijk administratieve 

lasten bij zowel de zorgverlener als de patiënt en voor een hoge respons. De 

applicatie is makkelijk te integreren in de bestaande systemen van de 

zorgverlener voor zover dat wenselijk is.   

3.3 Conclusies 

Op basis van de patiëntreis concluderen wij dat in de gewenste situatie in 2022 er 

op verschillende momenten verschillende soorten uitkomstinformatie beschikbaar 

moeten zijn voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Grofweg onderscheiden wij 

drie situaties waarin uitkomstinformatie kan worden geraadpleegd en/of wordt 

geregistreerd: bij de keuze voor zorgaanbieder, in het proces samen beslissen (voor 

de behandeling) en tijdens of na de behandeling (evaluatie). Hierbij hanteren wij de 

volgende randvoorwaarden: 

- In landelijke kwaliteitsregistraties zijn uitkomstindicatoren vastgelegd en 

gepubliceerd in de openbare database van het Zorginstituut. Deze publieke 

openbare informatie wordt onder andere gebruikt in keuzehulpen en 

vergelijkingssites, maar ook voor kwaliteitsborging, toezicht en regulering 

(bijvoorbeeld door partijen als de NZa, IGJ, Zorginstituut Nederland en 

zorgverzekeraars). 

- Voor het meten van uitkomsten zijn voor de betreffende aandoening standaard 

sets van (inter)nationale vragenlijsten zoals ICHOM beschikbaar.  

- De patiënt kan, als hij dat wenst, op ieder moment zelf (mee)beslissen over de 

gewenste behandeling en heeft op ieder moment toegang tot zijn eigen 

gezondheidsgegevens via zijn PGO. 

- De patiënt en de zorgverlener worden in staat gesteld om een zo goed mogelijk 

gesprek met elkaar aan te gaan doordat zij beiden tijdens het gesprek alle 

relevante informatie tot hun beschikking hebben. 

- De door patiënten gerapporteerde uitkomstinformatie (PROMs) is beschikbaar 

op alle niveaus: patiëntniveau, patiëntniveau inclusief benchmarkinformatie,  

op aanbiedersniveau en op aandoeningsniveau.  

- De ICT-systemen die de zorgaanbieders gebruiken om de uitkomstinformatie te 

verzamelen, analyseren en terug te koppelen zijn hierin ondersteunend en 

zorgen voor een verlichting van de ervaren administratieve lastendruk. 
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4 Programma’s en initiatieven: kennis en ervaring 

4.1 Inleiding 

Om voor elkaar te krijgen dat uitkomstmaten verder een rol gaan spelen binnen de 

Nederlandse zorg zijn een aantal maatregelen nodig bij het overbruggen van de 

hiervoor beschreven knelpunten op het gebied van het (landelijk) verzamelen, 

analyseren en terugkoppelen van uitkomstinformatie. Er zijn op dit moment een 

aantal landelijke programma’s en initiatieven die daarbij in meer of mindere mate 

een rol van betekenis zouden kunnen spelen. In dit hoofdstuk beschrijven wij in het 

kort een aantal voorbeelden van deze programma’s en initiatieven.  

4.2 Landelijk verzamelen van uitkomstinformatie 

Registratie aan de Bron 

Voor het landelijk verzamelen van uitkomstinformatie met behulp van minimale 

datasets op aandoeningsniveau zijn afspraken nodig hoe deze gegevens eenmalig 

en eenduidig worden vastgelegd in de systemen van de zorgaanbieders. Het 

programma Registratie aan de Bron16 is een voorbeeld van een landelijk initiatief 

waarbij er gewerkt wordt aan uniformiteit in het vastleggen van gegevens. Om 

eenduidig te kunnen registreren wordt er binnen de UMC’s en ziekenhuizen het 

zogenaamde model van de zorginformatiebouwstenen (ZIBs) in de EPD’s 

geïmplementeerd. Een ZIB bevat afspraken over welke informatie er over een 

bepaald onderwerp kan worden vastgelegd. Daarnaast zorgen de diagnose- en 

verrichtingenthesaurus ervoor dat de zorginformatie steeds in dezelfde termen 

wordt vastgelegd. Het programma Registratie aan de Bron ondersteunt de 

implementatie en acceptatie van deze manier van werken in de UMC’s en 

ziekenhuizen en zorgt ervoor dat veldpartijen steeds meer toewerken naar 

standaardisatie en minimale gegevenssets.  
 

Ziekenhuis Referentie Architectuur  

De Ziekenhuis Referentie Architectuur17 (ZiRA) is een verzameling van modellen die 

behulpzaam zijn voor het inrichten van de organisatie en informatievoorziening van 

Nederlandse ziekenhuizen. De ZiRA is een uitbreiding van en doorontwikkeling 

op het referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). De ZiRA is een product van 

het programma i-Ziekenhuis18 en wordt gefaciliteerd en gecoördineerd door Nictiz. 

Een van de onderdelen van de ZiRA zijn de Basis(architectuur)principes: 

• De waarde voor de klant staat voorop; 

• Het ziekenhuis werkt nauw samen in de keten; 

• Eenduidige en eenmalige vastlegging van gegevens; 

• Informatievoorziening is flexibel, veilig en duurzaam ingericht; 

• Kwaliteit is afleidbaar uit het zorgproces. 

De Basisprincipes zijn doorvertaald naar afgeleide principes voor processen, 

informatie, applicatie en techniek. In deze afgeleide principes worden afspraken 

vastgelegd over de inrichting van processen, informatie, het applicatie- en het 

technologielandschap. Bijvoorbeeld het afgeleide principe voor informatie: 

‘Uitwisselen van gegevens volgens de specificaties van de 

zorginformatiebouwstenen’.  

Het toepassen van de ZiRA Basis- en afgeleide principes bij het inrichten van de 

informatievoorziening in het ziekenhuis zorgt voor eenheid van taal en draagt onder 

andere bij aan standaardisatie en interoperabiliteit bij het uitwisselen van 

zorguitkomsten. 
 
 

                                                                 
16 https://www.registratieaandebron.nl/ 

17 https://sites.google.com/site/zirawiki/ 

18 I-Ziekenhuis is een programma van, voor en door de Nederlandse ziekenhuizen  
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FAIR data/Personal Health Train 

Een voorbeeld van uitgangspunten die ervoor kunnen zorgen dat uitkomstinformatie 

makkelijk op verschillende niveaus (landelijk, tussen instellingen, binnen instellingen 

en in PGO’s) kan worden gevonden en hergebruikt, bijvoorbeeld in een toepassing 

als ‘Patiënten zoals ik’, zijn de zogenaamde FAIR Data Principes. FAIR staat voor:   

- Findable; data is goed beschreven, geïndexeerd en de meta data kan doorzocht 

worden. 

- Accessible; het is duidelijk of en hoe je toegang kan krijgen tot data en 

(meta)data zijn op te halen met gebruik van standaard protocollen.  

- Interoperable; data en meta data zijn beschreven op een wijze dat deze door 

machines te interpreteren is. Daarnaast is duidelijk hoe de (meta)data zich 

verhoudt tot andere data.  

- Reusable; het is duidelijk hoe de data (her)gebruikt mag worden en is rijkelijk 

voorzien van kenmerken van de data.  

Voor de implementatie van de FAIR principes kan gebruik worden gemaakt van het 

‘semantische web19’ waarvan Linked Data het bekendste onderdeel is. Linked Data 

houdt in dat bestaande informatie aan elkaar wordt gerelateerd (Linked) waarbij je 

elkaar kan begrijpen zonder dat je bestaande systemen of standaarden moet 

aanpassen. Dit lost Linked Data op door altijd de verwijzing naar de definitie van 

een gegevenselement op te nemen in een dataset. 

Met FAIR data kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de zogenoemde 

Personal Health Train (PHT). Het belangrijkste concept van de PHT is om het 

onderzoek naar de gegevens te brengen in plaats van de gegevens naar het 

onderzoek te brengen. De PHT is ontworpen om gecontroleerde toegang te bieden 

tot heterogene gegevensbronnen, terwijl de maximale privacybescherming en 

maximale betrokkenheid van individuele patiënten en burgers wordt gewaarborgd. 

De voorwaarde is dat gezondheidsgegevens FAIR zijn gemaakt. Stations met FAIR-

gegevens ('FAIRports') kunnen worden beheerd door personen, (algemeen) 

zorgverleners, biobanks, ziekenhuizen en (openbare) data bewaarplaatsen. Op dit 

moment lopen er meerdere pilots (o.a. bij het Zorginstituut) om in de praktijk de 

werking van de PHT te toetsen. Het is nog niet duidelijk wat de PHT precies kan 

betekenen voor een toepassing zoals ‘patiënten zoals ik’. 

4.3 Analyseren en terugkoppelen van uitkomstinformatie 

Common Metrics 

Om ervoor te zorgen dat zowel patiënten als zorgaanbieders een vergelijking 

kunnen maken met uitkomsten gerapporteerd door andere patiënten, is het nodig 

dat de geregistreerde uitkomsten onderling vergelijkbaar zijn, ook als hierbij 

verschillende vragenlijsten zijn gebruikt binnen hetzelfde uitkomstdomein. Een 

mogelijke oplossing hiervoor is bijvoorbeeld de door Transparency in Healthcare 

(TiH)20 ontwikkelde software op basis van de Common Metrics. Deze software maakt 

het mogelijk om scores gemeten met verschillende vragenlijsten binnen hetzelfde 

uitkomstdomein, met elkaar te vergelijken. Op dit moment zijn er al common 

metrics ontwikkeld voor de uitkomstdomeinen pijn, fysiek functioneren en 

vermoeidheid. TiH wil met behulp van common metrics een toepassing ontwikkelen 

waarbij patiënten en zorgaanbieders hun eigen uitkomstinformatie kunnen uploaden 

en vervolgens terugkrijgen inclusief benchmarkinformatie.  

 
Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg 

Om ervoor te zorgen dat zorgverleners en patiënten samen gaan beslissen, voert 

Zorginstituut Nederland, sinds 2015, vijf jaar lang de subsidieregeling Transparantie 

over de Kwaliteit van Zorg21 uit. Deze regeling financiert projecten waarin patiënten 

en zorgverleners samenwerken om informatie over de kwaliteit van zorg 

beschikbaar te maken én te gebruiken. Tot 2020 stelt het ministerie van VWS 

hiervoor een subsidie van 5 miljoen euro per jaar beschikbaar. 

                                                                 
19 https://www.w3.org/standards/semanticweb/   

20 http://www.tihealthcare.nl/en 

21 https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/subsidieregelingen/subsidieregeling-transparantie-over-de-

kwaliteit-van-zorg 
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Elk jaar wordt een nieuw thema gekozen. Projecten binnen de eerste of tweedelijns 

curatieve zorg kunnen subsidie krijgen. Ze moeten daarvoor voldoen aan de criteria 

die voor de regeling gelden. In 2018 is het thema: 'Het gebruiken van 

Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen'. In 2018 ondersteunt de 

stimuleringsregeling zorgverleners en patiënten die uitkomstinformatie inzetten in 

het proces van samen beslissen.  

Verschillende zorgverleners ontwikkelen al uitkomstinformatie. Het Zorginstituut 

nodigt deze 'voorlopers' uit om in samenwerking met patiënten een projectvoorstel 

te doen. De projecten lopen maximaal twee jaar. Mogelijk leveren de projecten 

bruikbare inzichten op in het gebruik van uitkomstinformatie bij samen beslissen en 

zorgt voor een impuls in het gebruik van uitkomstinformatie in de spreekkamer.  

 
Toepassingen vanuit de datawetenschappen 

Tot slot noemen wij nog twee voorbeelden van toepassingen vanuit de 

datawetenschappen.  

Het eerste voorbeeld betreft Textbook outcome22. Deze analyse is in samenwerking 

met het veld door rekencentrum LOGEX ontwikkeld. Door het geautomatiseerd 

analyseren van klinische gegevens die al in de systemen van de ziekenhuizen zijn 

geregistreerd wordt een samengestelde uitkomstmaat bepaald: Textbook Outcome. 

Deze uitkomstmaat bepaald aan de hand van klinische procesindicatoren of een 

patiënt optimaal is behandeld. Bijvoorbeeld: niet te lang in het ziekenhuis, geen 

heringreep en geen terugkomst op de spoedeisende hulp. De Textbook analyse was 

in 2017 beschikbaar voor ruim 20 ingreep-gericht behandelingen (zoals 

Cholecystectomie, liesbreuk, Knie en Heup of Prostatectomie en ureterstenen) en zal 

vanaf 2018 voor meer dan 50 ingrepen beschikbaar komen. Nadeel is dat het nu 

nog alleen over procesindicatoren gaat. 

Het tweede voorbeeld is de toepassing TriggerCare23. Deze analyse is ontwikkeld 

door CGI. TriggerCare is een digitaal complicatiedetectiesysteem. Dit houdt in dat op 

basis van een geautomatiseerde analyse op de data die in het systeem van de 

zorgaanbieder rondom de patiënt zijn vastgelegd, er ongewenste gebeurtenissen 

(complicaties) worden herkend en teruggekoppeld aan de zorgverlener. Samen met 

een aantal ziekenhuizen onderzoekt CGI op dit moment de toepassing van 

TriggerCare in de praktijk.  

Zowel Textbook outcome als TriggerCare zijn voorbeelden van innovatieve 

initiatieven die zich richten op het automatisch verzamelen en analyseren van 

klinische informatie voor inzicht in uitkomsten van zorg. Omdat deze toepassingen 

gebruik maken van de data die al in de systemen van de ziekenhuizen zijn 

geregistreerd, kunnen de analyses zonder extra registratielast worden uitgevoerd. 

Dit levert mogelijk meer tijd en ruimte op bij de zorgverlener om in de spreekkamer 

het goede gesprek te kunnen voeren met de patiënt. 

4.4 Ontsluiten van uitkomstinformatie in PGO 

MedMij 

Een programma dat ervoor gaat zorgen dat PGO’s op dezelfde manier gaan werken 

en veilig informatie uit kunnen wisselen, is het programma MedMij24: een set aan 

eisen, standaarden en afspraken waar de systemen van persoonlijke 

gezondheidsomgevingen en die van zorgorganisaties aan moeten voldoen. Zo zorgt 

het MedMij Afsprakenstelsel25 ervoor dat gezondheidsdata uit verschillende bronnen 

op eenzelfde, maar ook veilige en vertrouwde manier bijeen gebracht kan worden. 

Het MedMij programma is in januari 2016 gestart en is een opvolger van het “meer 

regie over gezondheid” programma. Diverse partijen in de zorg en ondersteuning 

werken samen aan de ontwikkeling van MedMij: brancheorganisaties, verenigingen 

van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, 

zorgverzekeraars, patiënten en (lokale) overheden. Deze organisaties vormen 

samen het Informatieberaad Zorg. Patiëntenfederatie Nederland coördineert het 

                                                                 
22 https://www.logex.com/nl/over-logex/nieuws-agenda/succesvolle-start-textbook-outcome/ 

23 https://www.cginederland.nl/sites/default/files/files_nl/brochures/cgi-nl_brochure_triggercare_factsheet.pdf 
24 https://www.medmij.nl/ 

25 https://afsprakenstelsel.medmij.nl/plugins/servlet/mobile?contentId=12617133#content/view/12617133 
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MedMij-programma. De stuurgroep – met daarin leden van het Informatieberaad 

Zorg – stuurt het aan, met financiële steun vanuit VWS. 

 

 
Figuur 6: de omgeving van MedMij (bron: MedMij) 

 

VIPP 

Om het mogelijk te maken dat de patiënt toegang heeft tot informatie die de 

zorgaanbieder heeft verzameld over zijn gezondheid, moeten de systemen van de 

zorgaanbieders hierop worden ingericht. Om de implementatie hiervan te versnellen 

is het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional 

(VIPP)26 gestart door de NVZ, in samenwerking met VWS. Dit programma sluit aan 

op bestaande landelijke standaarden en zorgt voor de implementatie daarvan. Dat 

betekent dat er in dit programma geen nieuwe standaarden worden ontwikkeld 

maar dat wordt aangesloten bij landelijke standaarden, waaronder:    
•  Basis Gegevensset Zorg (BGZ) (programma registratie aan de bron);    

•  Standaarden medicatieproces (programma medicatieproces);    

•  Standaarden voor uitwisseling met een PGO (Medmij-programma).   

Het VIPP-programma zorgt voor de implementatie van de informatiestandaarden 

voor de systemen die nodig zijn voor het veilig en eenduidig communiceren tussen 

de partijen. Bijvoorbeeld bij het beschikbaar stellen van de door de patiënt 

gerapporteerde uitkomsten in zijn eigen PGO. Hierbij zijn de activiteiten in het VIPP 

programma vooral van belang, die ertoe leiden dat het ziekenhuis uiterlijk 

31 december 2019 tenminste drie van de vijf volgende subdoelstellingen bereikt: 

1. Het patiëntportaal van het ziekenhuis beschikt over een functionaliteit om output 

van medische Ehealth interventies toe te voegen. Output betreft de informatie van 

de patiënt in een bepaalde app. Te denken valt aan zelfmetingen voor glucose, 

hartfalen of diabetes dagboeken). Minimaal één medische interventie is 

daadwerkelijk toegevoegd en wordt bij tenminste 5% van de doelgroep gebruikt. 

2. Tenminste 25% van de patiënten gebruikt het patiëntportaal of de link naar een 

PGO. Dit wordt gemeten over een periode van 30 dagen voorafgaand aan het 

aanvragen van de toetsing. 

3. Het ziekenhuis heeft de MedMij standaard op een zodanig wijze geïmplementeerd 

dat het voor patiënt mogelijk is om de medische gegevens volgens de standaard 

over te zetten naar het PGO van de patiënt. 

4. Het patiëntportaal of de link naar een PGO bevat een overzicht van de 

zorgprofessionals die in de afgelopen 180 dagen het EPD van de patiënt hebben 

geraadpleegd. 

5. Het patiëntportaal of de link naar een PGO bevat een overzicht van de bij het 

ziekenhuis bekende medicatie van de patiënt en de patiënt kan via het portaal of het 

PGO een verzoek tot aanpassing of aanvulling daarvan doen. 
 

                                                                 
26 https://www.vipp-programma.nl/ 
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4.5 Vereenvoudigen van afname van vragenlijsten 

Computer Adaptive Testing 

Een goed voorbeeld van een innovatie die ervoor zorgt dat de patiënt zich minder 

belast voelt bij het invullen van vragenlijsten is het Computer Adaptive Testing 

(CAT). CAT wordt op dit moment al toegepast in bijvoorbeeld de vragenlijsten van 

PROMIS (in Nederland vertaald en geïmplementeerd door Dutch-Flemish PROMIS 

groep27) en door Transparency in Healthcare. Bij het afnemen van vragenlijsten 

selecteert de computer op basis van het eerder gegeven antwoord de statistisch 

meest relevante volgende vraag. Hierdoor hoeft de patiënt niet meer alle vragen uit 

de vragenlijst te beantwoorden. Dit zorgt voor een verlaging van de ervaren 

administratieve last bij de patiënt en een hogere respons. 

 

Kader 1 - PROMIS 

PROMIS: “Het ‘Patient Reported Outcomes Measurement Information System’ 

(PROMIS) is een valide en betrouwbaar meetsysteem waarmee op zeer efficiënte 

wijze patiënt-gerapporteerde gezondheidsuitkomsten en welzijn gemeten kan 

worden, bij volwassenen en kinderen.” Bron: http://www.kmin-

vumc.nl/promis_13_0.html  

Om de problemen met vragenlijsten, zoals genoemd in paragraaf 2.4, het hoofd te 

bieden is in 2004 door het National Institute of Health (NIH) in Amerika het 

meetsysteem PROMIS opgericht. De PROMIS item banken zijn vertaald in het 

Nederlands-Vlaams in opdracht van de Dutch-Flemish PROMIS Group. Hierdoor is de 

beschikbaarheid van PROMIS (dat zijn gestandaardiseerde, valide en precieze 

vragen) sterk toegenomen maar ze worden nu nog vooral gebruikt door enkele 

koplopers (zoals de Santeon groep, Reade Revalidatiezorg Amsterdam en het 

OLVG). Binnen de context van revalidatiezorg heeft PROMIS aantoonbaar gezorgd 

voor een vermindering van de administratieve last voor de zorgverlener, een zeer 

welkom bijkomstig effect van het op systematische wijze meten van 

zorguitkomsten. Dit komt omdat, wanneer een patiënt voor het consult een (ziekte 

specifieke) vragenlijst invult, het consult zelf korter, efficiënter en doelmatiger kan 

zijn voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Het verzamelen van 

uitkomstinformatie levert dus niet altijd een verhoging van de administratieve last 

op! In veel gevallen dus zelfs een vermindering en dat is belangrijk om te noemen 

omdat dit niet altijd als zodanig gepercipieerd wordt. Belangrijk is dat de deelname 

aan de vragenlijstonderzoeken die tot doel hebben om de behandeling te verbeteren 

en waarvan de uitkomsten met de patiënt besproken worden, zeer hoog is, tot wel 

80%. De patiënt ervaart dit zelf dus ook als prettig of in ieder geval nuttig en 

logisch. 

 

4.6 Conclusies 

Er zijn verschillende goede voorbeelden van programma’s en initiatieven die in meer 

of minder mate kunnen bijdragen om de gewenste situatie voor wat betref Samen 

Beslissen in 2022 mogelijk te maken. Dit varieert van landelijke programma’s op het 

gebied van standaardisatie en uitwisseling van gegevens tot aan slimme 

toepassingen van software om analyses uit te voeren op al geregistreerde data of 

gegevens uit te vragen en met elkaar te kunnen vergelijken.  

 

   

 

 

                                                                 
27 http://www.dutchflemishpromis.nl/ 
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5 Huidige versus gewenste situatie: aandachtspunten 

De patiënt is in veel gevallen gebaat bij uitkomstinformatie die aansluit op de 

specifieke situatie van de patiënt. Bijvoorbeeld als het gaat om het kiezen van een 

zorgaanbieder of een bepaalde behandeling. Zoals geschetst in Hoofdstuk 2 zijn er 

binnen Nederland koplopers op het gebied van het meten en delen van 

uitkomstgegevens zoals enkele zelfstandige klinieken, revalidatiecentra, 

academische en topklinische ziekenhuizen. 

Echter als we de huidige situatie, beschreven in Hoofdstuk 2, vergelijken met de 

gewenste situatie uit Hoofdstuk 3, dan zien wij op dit moment tenminste de 

volgende aandachtspunten richting 2022: 

 

Keuze voor zorgaanbieder 

• Er zijn nog geen landelijke afspraken over het uniform verzamelen van 

uitkomstinformatie op aandoeningsniveau bijvoorbeeld d.m.v. ICHOM 

vragenlijsten. Binnen diverse uitkomstdomeinen worden bovendien nog 

verschillende meetinstrumenten gebruikt om dezelfde uitkomst te meten 

(zonder mogelijkheid tot harmonisatie). 

• Er zijn nog geen landelijk geaccepteerde minimale datasets op 

aandoeningsniveau.  

• Een landelijke visie op het opslaan en uitwisselen van uitkomstgegevens 

ontbreekt nog. 

• Er zijn nog veel lokale (MC, ziekenhuis) en regionale (Santeon groep) 

initiatieven en samenwerkingsverbanden en patiëntplatformen. Dit zou 

landelijk zijn neerslag moeten krijgen om versnippering van allerlei 

initiatieven te voorkomen. Er is nog weinig eenheid van taal, er zijn vrijwel 

geen landelijk geïmplementeerde standaarden en er is nog weinig landelijke 

samenwerking en regie. 

• Zorgaanbieders verzamelen gezondheidsgegevens nog vaak op hun eigen 

manier (wildgroei aan vragenlijsten) en nog hoofdzakelijk voor hun eigen 

doelen (e.g. onderzoek, procesverbetering, kwaliteitseisen). De patiënt 

staat hierbij veelal nog op het tweede plan. 

 

Samen Beslissen voorafgaand de behandeling 

• PGO’s die echt onafhankelijk van bijvoorbeeld EPD-software kunnen 

functioneren en toch informatie met het EPD kunnen uitwisselen zijn we 

niet tegen gekomen. PGO’s zijn vrijwel altijd gekoppeld aan een 

zorgaanbieder en/of een bepaalde aandoening, bieden alleen een oplossing 

binnen een bepaald ZIS/EPD of zijn niet in staat om gegevens uit te 

wisselen met een EPD. Laat staan dat de patiënt binnen de gehele 

zorgketen bediend kan worden door een specifiek PGO, van huisarts tot 

medisch specialist en fysiotherapeut. 

• Er is nog te weinig uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen 

zorgverlener en patiënt enerzijds en tussen zorgaanbieders (buiten de 

muren van de zorginstelling) onderling anderzijds.  

• Verreweg de meeste patiëntportalen zijn nog niet van de patiënt! Toegang 

verloopt nu nog via het ziekenhuis. 

• Het is bovendien voor de patiënt niet altijd duidelijk wie inzage heeft in 

welke gegevens van de patiënt.  

• Als het gaat om het ontsluiten van uitkomstgegevens vanuit een EPD is er 

nog weinig flexibiliteit en zijn er hoge kosten bij maatwerkoplossingen.  

• Daar komt bij dat digitale hulpmiddelen (websites, apps, devices, e-

services) nog grotendeels op zichzelf staan en nog weinig geïntegreerd zijn 

met het EPD/ZIS. Hierdoor kunnen gezondheidsgegevens nog niet worden 

uitgewisseld tussen EDP/ZIS en PGO. De koppeling van klinische gegevens 

uit EPD/ZIS & KIS/HIS met door de patiënt ingevulde uitkomstgegevens uit 

het PGO, ontbreekt bijvoorbeeld nog volledig in de huidige systemen. Er 

zijn geen integratiemogelijkheden van smart devices met een PGO. 
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• In keuzehulpen wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt van 

gestandaardiseerde uitkomstinformatie (alleen voor beperkt aantal 

aandoeningen en veelal generiek). 

 

Samen Beslissen bij behandeling en evaluatie 

• Uitkomstinformatie is beperkt beschikbaar voor patiënten en speelt veelal 

nog geen rol bij de behandeling. Het wordt nu nog vooral gebruikt in het 

kader van kwaliteit en medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

• De PGO’s schieten veelal nog tekort als het gaat om evaluatie- en 

analysemogelijkheden, bijvoorbeeld om jezelf als patiënt te vergelijken met 

soortgelijke patiënten.   

• Gestandaardiseerde vragenlijsten voor het meten van zorguitkomsten 

bestaan voor slechts een aantal aandoeningen, zijn deels beschikbaar en 

nog beperkt geïmplementeerd.  

• Er is voor veel behandelingen nog niet genoeg uitkomstinformatie 

beschikbaar voor het evalueren en optimaliseren van de behandeling en om 

onderdeel uit te maken van het proces rondom gezamenlijke besluitvorming 

en het gesprek in de spreekkamer.  

• Uitkomsten meten/vragenlijsten afnemen wordt nog vooral gezien als een 

toename van de administratieve lasten.    

 

 

Aandacht voor interoperabiliteit 

Om te kunnen bouwen aan het beeld dat wij voor 2022 hebben geschetst, moeten 

er op verschillende niveaus afspraken worden gemaakt om uitkomstgegevens 

eenduidig te kunnen vastleggen en uit te wisselen. Denk hierbij aan standaardisatie 

zoals die momenteel ontwikkeld, gepromoot en geïmplementeerd worden binnen 

initiatieven zoals MedMij, Registratie aan de Bron en VIPP. Ook over de relaties 

tussen de niveaus moeten afspraken worden gemaakt. Zo ontstaat er 

interoperabiliteit, dat wil zeggen de mogelijkheid om informatie op verschillende 

niveaus en tussen verschillende eenheden uit te wisselen.  

 
Het interoperabiliteitsmodel van Nictiz is relevant voor het uitwisselen van gegevens 
 

 
Figuur 7: Interoperabiliteitsmodel Nicztiz (bron: Nictiz) 

 

Zoals duidelijk wordt uit het bovenstaande interoperabiliteitsmodel van Nictiz28 is 

het belangrijk om niet alleen te denken in technische termen wanneer het gaat om 

het zo goed mogelijk uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënten en 

zorgverleners. Er spelen uiteraard ook zaken als wet- en regelgeving, 

samenwerkingsverbanden en het afstemmen van verschillende zorgprocessen. Om 

interoperabiliteit te bereiken zijn standaarden, protocollen en procedures op de 

volgende niveaus nodig: 

• niveau van wet- en regelgeving en beleid. Het gaat hier over de afspraken op 

landelijk en internationaal niveau, vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals de 

beperkingen die gelden voor uitwisseling en opslag van medische informatie 

opgelegd door de AVG29.   
                                                                 
28 https://www.nictiz.nl/standaardisatie/interoperabiliteitsmodel 

29 In opdracht van het Zorginstituut heeft Innovalor een quickscan uitgevoerd op de impact van de AVG op het 

verzamelen van PROMs. De aandachtspunten en aanbevelingen uit deze quickscan verwerken wij in het 
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• niveau van de organisatie. Dit niveau heeft betrekking op de organisatorische 

kant van samenwerking tussen de betrokken organisaties, zoals de manier 

waarop de governance is geregeld in samenwerkingscontracten, raam- en 

bewerkersovereenkomsten en hoe verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

zijn gedefinieerd. Deze afspraken worden gemaakt op bestuurlijk niveau. 

• niveau van het proces.  Dit niveau heeft betrekking op de procesmatige kant 

van de samenwerking tussen de betrokken zorgorganisaties. In welke concrete 

zorgprocessen wordt samengewerkt, welke koppelvlakken en 

overdrachtsmomenten bestaan hierbij tussen de betrokken organisaties30. Deze 

afspraken worden gemaakt op het niveau van zorgprofessionals en managers 

in de zorg.  

 

Voorts zijn er afspraken nodig over:  

• de gegevens die uitgewisseld worden. Door (een deel van) de medische 

gegevens te structureren, kunnen gegevens uit verschillende systemen worden 

samengevoegd. Er moeten afspraken worden gemaakt over: 

- welke gegevens gestructureerd worden overgedragen en welke data-

elementen en waardenlijsten hierbij worden gebruikt;  

- taal, terminologie en betekenis. Hiermee kunnen de begrippen en 

waarden die deze kunnen aannemen worden gekoppeld aan 

gestandaardiseerde terminologie. Hiermee kunnen in principe systemen 

‘begrijpen’ om welke begrippen en waarden het gaat. Gecodeerde 

begrippen kunnen worden gekoppeld aan vertaaltabellen, decision 

supportsystemen en dergelijke. 

• de programma’s of applicaties die worden gebruikt. Hier gaat het om de 

technische afspraken over de over te dragen informatie. In sjablonen wordt 

vastgelegd hoe gegevens worden gestructureerd, welke gegevens worden 

vastgelegd en welke gegevens worden overgedragen en hoeveel dat er zijn.  

• de onderdelen die de systemen technisch met elkaar verbinden. Hier gaat het 

om de infrastructuur voor de communicatie tussen systemen in de 

verschillende zorgorganisaties. Het zijn afspraken over de inrichting van 

netwerken, adressering en andere onderdelen die de systemen technisch met 

elkaar verbinden. 

• privacy en beveiliging. Privacy en beveiliging spelen op elk niveau van 

interoperabiliteit, maar worden vaak als apart onderdeel beschreven.   

 

In het proces naar het goede gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener, spelen 

vele factoren en actoren een rol en iedere onderschatting of simplificering hiervan 

zou de werkelijkheid onrecht aandoen en het proces naar een soepele uitwisseling 

van gegevens tussen de zorgverlener en de patiënt in de weg kunnen staan.  

 

Tot slot 
Onder meer aan de hand van de ´patiëntreis´ hebben we per stap (i.e. het zoeken 

naar de juiste zorgaanbieder en behandeling, de behandeling zelf en het evalueren 

van de behandeling) in kaart gebracht wat de huidige- en gewenste situatie is 

binnen het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van data. Hiermee worden de 

verschillende uitdagingen per stap duidelijk. Er zijn ook verschillende niveaus 

waarop heldere afspraken nodig zijn zoals op beleidsmatig, organisatie- en 

procesniveau. Het zorg (ICT) landschap is versnipperd. Dit bemoeilijkt de 

interoperabiliteit: ‘het goed kunnen uitwisselen van gegevens tussen verschillende 

niveaus en eenheden’.  

Toewerken naar meer standaardisatie is nodig om de doelen van het programma 

Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen te kunnen realiseren zoals het op een 

makkelijke en veilige manier delen van uitkomstgegevens, maar het is zeker geen 

doel op zich! Standaardiseer, maar werk tegelijkertijd ook aan betere samenwerking 

op het gebied van softwareontwikkeling en de implementatie van software binnen 

de medisch specialistische zorg. Geef goedlopende en innovatieve ideeën een kans 

                                                                 

overkoepelend advies uit het programma Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen   
30 https://www.nictiz.nl/standaardisatie/interoperabiliteitsmodel 
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door deze op verschillende manieren te steunen: gerichte subsidie, mogelijkheden 

bieden om op een non-competitieve manier samen te werken met bestaande 

koplopers, creëren van experimenteerruimte en ondersteuning bij de implementatie  

van de programma’s zoals MedMij, VIPP en Registratie aan de Bron. Deze 

programma’s en de andere initiatieven, die zijn beschreven in Hoofdstuk 4, kunnen 

een belangrijke bijdrage leveren om de gewenste situatie te bereiken, maar het is 

wel van belang dat de samenhang wordt geborgd.  

Het is een proces dat van invloed is op alle onderdelen van de zorgketen waardoor 

het veel vraagt van de zorgprofessionals en diegenen die in de zorg werken aan 

ICT-oplossingen. Daarom is het belangrijk om de juiste randvoorwaarden te 

scheppen door knelpunten weg te nemen, ruimte te maken voor experimenten, 

patiënten te betrekken bij veranderingen en innoverende initiatieven te stimuleren. 

Echt samen beslissen lukt alleen als het gedragen wordt door de zorgprofessional en 

de patiënt.  
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Bijlage I: Vragen vanuit Instrumentarium voor informatie-

uitwisseling 

Vragen rondom dataverzamelingen: 

• Hoe wordt de data verzameld? 

• Door wie? 

• Waar opgeslagen? 

• Lokale database of landelijke opslag? 

• Welke technische oplossingen worden hiervoor gebruikt? 

• Vinden er technische controles plaats? 

• Vinden er inhoudelijke controles plaats (voor zover van toepassing)? 

• Is er een plausibiliteitstoets op de gegevens 

• Hoe vind het transport van de data plaats? 

• Op welke momenten wordt er gemeten (patiënt reizen)? 

 

 

Vragen rondom standaarden: 

• Wordt er gebruik gemaakt van standaarden?  

• Zo ja, welke? 

• Wie beheert deze standaarden? 

• Zijn deze standaarden algemeen beschikbaar of speciaal ontwikkeld?  

• Zijn de standaarden ook geschikt voor gebruik in andere zorggebieden? 

• Maken de standaarden deel uit van een informatiemodel? 

• Zo ja, welke? 

 

 

Vragen rondom Patiënten zoals ik: 

• Hoe ziet dit eruit, hoe worden de vergelijkingen gepresenteerd? 

• Ook suggesties voor andere behandelingen? –patiënten kozen ook voor.. 

• Hoe is de privacy geregeld? 

• Wie heeft er toegang? 

• Hoe is deze toegang geregeld (mate van beveiliging)? 

• Waarin ontsluiten? -bij voorkeur PGO 

• Hoe komt de informatie dan in de PGO: wie levert het aan, waar komt het 

vandaan? 

• Wie doet de analyse? 

• Welke informatie ga je allemaal nog meer meenemen naast 

uitkomstinformatie? 

• Hoe wordt deze informatie verzameld? 
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Bijlage II: Lijst van bevraagde personen 

Organisatie Personen 

Bijniernet Johan Beun, Marcel van Loosbroek 
CGI André Klappe, Jouke Langhout  
DICA Jacqueline Hartgerink, Michel Wouters 
ErasmusMC Jan Hazelzet, Maarten Koudstaal, Linda 

Mook, Esther Snoek  
Innovalor Bob Hulsebosch  
Martini Ziekenhuis Menne Kees Dijkstra, Ton Tiebosch, Harm 

Wesselink 
Mediquest Steven Horsch 
MedMij Sylvia Veereschild 
MRDM Tim Schwarte, Vincent The 
Nictiz Henk Hutink, Irene van Duijvendijk 
OLVG Guido van den Berk, Martje Dermer, 

Samyra Keus, Ron Klitsie  
Partzorg Femke Oldenziel, Timon Sibma  
Patiënt Involved Congres 
Patiënt+ Gijs Bos, Michiel Hageman  
PFN Bart van Bruggen 
Radboudumc Kees van Boven 
Reade Wouter Bos, Leo Roorda, Anne Marie 

Tersteeg, Judith Visser 
Registratie aan de Bron Joyce Simons 
SIVZ  Jan Kerssies, Wil kuijpers, Jeroen 

Wisselink 

Transparency in 

Healthcare (Universiteit 

Twente) 

Peter ten Klooster, Mart van de Laar, 

Martijn Oude Voshaar, Harald Vonkeman   

VIPP/NVZ Sjors van Aalst, Ingrid van Es  
Vitalhealth Arjan Karens, Gert-Jan Sonneveld    
VWS / BCG Jonathan Lim (workshop) 
Winkler Company Renske de Bruine, Lukas van Delft 
Zorginstituut-NIVEL Werkconferentie 
Zorgladder Pim van den Dungen, Amely Hartgring 

 

 


