
Uitkomstgerichte zorg 

Jij krijgt hiermee te maken! 

Meedenken! 



Uitkomstgerichte zorg 

Uitkomsten van zorg voor 50 
aandoeningen (50% ziektelast) in 

alle ziekenhuizen per 2022 

Patiënt beslist mee 

Benchmark 

Keuze ziekenhuis 

25% patiënt informatie 
75% klinische informatie 



Het gaat om het functioneren, beleven en 
eigen waarden van de patiënt 

 (Sjaak Wijma) 

De brief van de minister is net zoals 
als een jaarplan van een bedrijf. 

(Bas van de Dungen) 



Stap 1 

Lokaal aan de slag 

• 10% voorlopers als hefboom. 

• ZIN en VWS geven koplopers  

de ruimte. 

• Patiënten als stuwende factor  

voor activeren vraagkant. 

Laat zien dat het kan! 

Organiseer daarna: 

van 10% naar 100% 

Uitkomstgerichte zorg 

= norm(aal) 

Linnean initiatief 

Masterplan 

ICT 

standaarden / € / privacy 

Regeldruk 

ervaren moeite 

Belonen 

financiën / bekostigen 

Niet streven naar 100% zekerheid 

• Niet langer streven naar het slechten van  alle      

drempels en 100% zekerheid, maar snel  

starten en lerend ontwikkelen.  

Uitkomstgerichte zorg 

• Verbetering kwaliteit van leven 

voor de patiënt. 

• Verhoging werkplezier en 

kwaliteit van de zorgverlener 

Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022 



Patiënt id. 12003528BL    Hr. H. Hutink    11 November 1970 te Utrecht Diagnose: Hernia 

Epiduraal 

Oefentherapie 

Chirurgische ingreep 

Expectatief beleid 

Behandeling Succes € 

Onbekend 

10% 

Gratis 

50 E.B. 

335 E.B. 

Uitkomst 

A.V 

Complicatie 

Week rust 

Geen 

6 wk herstel 

Matige pijn 



Organisatiebeleid 

Positief 

Negatief 

• Patiëntgedreven zorg. Het realiseren van vraaggestuurde zorg, dus 
afgestemd op de specifieke behoeften 
 

• Patiëntenparticipatie; individuele participatie in de zorg rond het consult 
 

• Patiënten rapporteren uitkomsten 
 

• Wat als elk ziekenhuis andere gegevens gebruikt voor zijn dashboard? 
• Wat als elk landelijk programma een eigen afsprakenstelsel heeft? 
• Wat als er geen beleid is om datakwaliteit te monitoren? 
• Wat als regie ontbreekt? 
• Wat is publiek en wat is private verantwoordelijkheid? 

 



Peer-group 

Zorgproces 

• Datatransparantie 
• Datakwaliteit 
• Datagovernance 
• Datascience 
• Artificial Intelligence 

 
 
 

• Datavergiftiging 
• Datakerkhof 

Nodig! 



Informatie 



Informatie 

16% 

0% 

20% 

20% 

44% 

Resultaten 
goed mapbaar 

Definities komen niet 
overeen 

Proces  

Waardelijsten mappen 

Geen zib beschikbaar 
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Applicatie  
 

EPD en XIS leveranciers 

• Chipsoft 

• Epic 

• SAP 

• Nexus 

• etc. 

PROMs en PREMs  

• VitalHealth 

• Qualizorg 

• PatientInvolved/ 
Value2Health 

• Mediquest 

• Gemstracker 

• etc. 

Benchmarks  
& rapportages 

• VitalHealth 

• DICA 

• DHD 

• ICHOM 

• etc. 

Databrokers 

• DHD 

• PALGA 

• Reports  

• Diverse kwaliteits- 
registraties 

• etc. 

Databewerker 

• DHD 

• MRDM 

• Reports 

• PatientInvolved/ 
Value2Health 

• etc. 

Decision Support 
& Healthcare 
Intelligence  

• Evidencio 

• etc. 



Infrastructuur  

• Nederlandse zorginfrastructuur is een 
conglomeraat van infrastructuren. 

 

• Ga met elkaar in discussie over: 

• Regie op infrastructuur gewenst? 

• Zijn infrastructuren opschaalbaar 
voor andere aandoeningen? 

• Zijn jouw huidige keuzes geschikt 
voor schaling? 

• Privaat en publiek functies 

• New technologies 

 



Conclusie 

1. Jij krijgt hiermee te maken 
 

2. Zorg samen voor centrale regie en 
voor standaardisatie van ICHOM in 
Nederland 
 

3. Denk na over je eigen roadmap om te 
komen tot uitkomstgerichte zorg 
 

4. Denk na over de gewenste 
infrastructuur in Nederland 

 
 



Programma 
Uitkomstgerichte zorg  
2018-2022  
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kwaliteit van de zorgverlener 
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Vanuit twee aan elkaar gelinkte programma’s naar één programma onder leiding van één Stuurgroep 

Programma VWS 

‘Ontwikkeling 

uitkomstgerichte zorg’ 

Programma ZIN 

‘Uitkomstinformatie voor 

samen beslissen’  

- Meer inzicht in uitkomsten 

- Meer samen beslissen 

- Meer uitkomstgericht organiseren en 

betalen 

- Betere toegang tot relevante en 

actuele  uitkomstinformatie  

- 50% ziektelast 52 aandoeningen 

- Doorontwikkelen indicatoren sets 

- Standaardisatie IT landschap 

- Ontwikkeling met het veld d.m.v. 

prototypes  

Uitkomstinformatie voor 50% 

ziektelast in 2022 

Patiënt en zorgverlener 

faciliteren in samen beslissen 

Vraaggerichte aanpak met 

het veld 

Toepassing in de 

spreekkamer centraal 

Doelstellingen  

Leren en verbeteren 

zorg(proces) 

Reduceren ervaren 

registratielast 

Transparantie  

1. Twee is samen één 

één programma  

‘Uitkomstgerichte Zorg’ 



Patiënt en diens zorgverlener kunnen en willen samen beslissen over de beste handeling voor de individuele patiënt. Daarvoor zijn per 2022 voor 50% van de ziektelasten 

uitkomsten van zorg - die er voor de patiënten toe doen - beschikbaar. De zorg voor de patiënt verbetert en de zorgprofessional ervaart meer joy in work. Het programma bestaat 

uit vier ontwikkellijnen met subdoelen die gezamenlijk toewerken naar uitkomstinformatie in de spreekkamer. De veranderaanpak is de samenhang tussen alle ontwikkellijnen en 

de brug vanuit de werkgroepen en veldinitiatieven in het opschalen van het programma. 

2. Dit gaan we doen 

Ontwikkellijn 1 

Uitkomstinformatie 

 

• Voor 50% van de ziektelast is in 

2022 afgesproken welke 

uitkomsten  gemeten moeten 

worden. 

• Zorgverleners krijgen ruimte om 

met uitkomsten aan de slag te 

gaan. 

• Partijen kennen de afspraken 

over gebruik van uitkomsten en 

validatie van  het gebruik. 

• Governance van 

kwaliteitsregistraties bevordert  de 

efficiëntie 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkellijn 3 

Betalen & organiseren 

 

• Het belang van zorgprofessionals 

moet gericht zijn op de uitkomst 

van de  zorg. 

• Een substantieel percentage van 

de contracten tussen 

zorgverzekeraars  en 

zorgaanbieders is gericht op 

uitkomsten. 

• Voorlopers en best practices zijn 

gedeeld, vindbaar en bruikbaar 

voor andere  partijen. 

• Het zorgproces in de gehele 

keten speelt een belangrijke rol bij 

de organisatie  van de zorg 

 

 

 

 

Ontwikkellijn 2 

Samen beslissen 

 

• Zorgverleners en 

zorgverzekeraars zetten meer in 

op samen beslissen. 

• Patiënten weten dat ze kunnen 

meebeslissen en worden daarin 

beter  ondersteund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkellijn 4 

ICT & informatie 

 

Alle patiënten kunnen hun 

uitkomsten rapporteren. 

• Datamanagement is op  orde en 

kan opgeschaald worden. 

• Alle bij de patiëntenzorg 

betrokken personen en 

organisaties hebben toegang tot 

uitkomstinformatie. 

• Uitkomstinformatie is veilig 

beschikbaar voor andere 

doeleinden met  inachtneming van 

privacyrichtlijnen. 

• Uitkomstinformatie komt landelijk 

op geaggregeerd niveau 

beschikbaar 

 

 

 

 
(input van) HLA-partijen, Linnean en andere initiatieven 

 

Veranderaanpak 

Werkgroepen 

In verbinding met het 

veld en daarmee 

voortbouwend op 

bestaande initiatieven 

scheppen van 

overkoepelende en 

integrale condities voor 

een onomkeerbare 

beweging richting 

uitkomstgerichte zorg 
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Programmacockpit 

Stuurgroep 

Sjaak Wijma &  Bas van den Dungen 

Lijn 1 

Uitkomstinformatie 

 

Lijn 3 

Betalen & 

organiseren 

 

Lijn 2 

Samen Beslissen 

 

Lijn 4 

ICT & Informatie 

 

Uitwerking van twee aandoeningen binnen een netwerk van zorgaanbieders 

Linnean en andere lokale initatieven 

Relevante andere 

landelijke  

programma’s, 

wetenschappelijke 

verenigingen etc. 

3. Aanpak 



Waarom twee werkgroepen? 

Het implementeren van uitkomstgerichte zorg is een 

leerproces. Dit proces levert lessen op die waardevol zijn 

voor de implementatie en opschaling van andere 

aandoeningen. Binnen het programma vormen we voor twee 

aandoeningen een lerende coalitie van ziekenhuizen om het 

gehele leerproces te doorlopen.  

Wat is het beoogde doel? 

• Voor twee aandoeningen is het proces van 

indicatorontwikkeling, registratie, analyse, terugkoppeling 

en gebruik in de spreekkamer doorlopen en afgerond 

• Er zijn lessen geleerd voor andere aandoeningen die direct 

toepasbaar zijn 

• Er zijn lessen geleerd over hoe je naar landelijk niveau op 

kan schalen 

• Zorgverleners ervaren dat de meerwaarde van het gebruik 

van uitkomsten groter is dan de ervaren last 

4. Werkgroepen als middel voor opschaling 

Ontwikkelen zorgpad incl. 
indicatorenset 

Dataverzameling  

& -analyse 

Interne Transparantie / 
PDCA 

Validatie & evaluatie v. 
behandelingen 

Samen Beslissen 

Externe transparantie 

Effecten in de praktijk 

Lerende coalitie  

van ziekenhuizen 

Programma 

ondersteuning 

Samen  

optrekken 

met andere  

koplopers 

Routekaart 

Toolkit &  

Lessons  

Learned 

Lessen  

direct 

delen 




