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Sessie 1: Uitkomsten en indicatoren: opmaat naar goede zorg
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Bekendheid met PREMs en PROMs

Wie van jullie…

heeft zelf wel eens een vragenlijst over ervaringen met zorg ingevuld?

weet wat PREMs en PROMs zijn?

gebruikt PREMs of PROMs als indicatoren?

…. voor leren en verbeteren? 

…. voor vergelijking met anderen? (benchmarking)

En wat vindt u ervan, of wat kunt u ermee?
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Wat zijn PREMs en PROMs?
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PREM: Patient-reported experience measure

Een korte vragenlijst over de ervaringen van een patiënt (of naaste) met de zorg; gaat 

vooral over ervaringen met het proces van zorg (bijv. communicatie, bejegening).

PROM: Patient-reported outcome measure

Een vragenlijst over de ervaren gezondheid (als uitkomst van zorg); gaat over een aspect 

van gezondheid of kwaliteit van leven zoals gerapporteerd door de patiënt (of naaste).

Voorbeelden: EQ-5D, SF-12, EORTC, diverse item sets van PROMIS en ICHOM, 
Meetinstrumentenindezorg.nl, ….

Voorbeelden:  PREM Fysiotherapie, Ziekenhuiszorg, Eerstelijnszorg, Chronische zorg, en 
CQ-index Hulpmiddelenzorg (Dijks et al., 2009), Diabetes (Stubbe et al., 2007), 
Stomazorg (Triemstra et al., 2013), Hoortoestellen (Hendriks et al., 2015)



Waarom PREMs en PROMs?

• Persoonsgerichte zorg

• Waardegedreven zorg

• Uitkomstgerichte zorg

• Transparantie

Toepassing is afhankelijk van doelgroep en aggregatieniveau:

➢ Samen beslissen, keuze-informatie (patiënten)

➢ Evalueren, monitoren en verbeteren (professionals)

➢ Vergelijken/benchmarken en verantwoorden (zorgaanbieders)

➢ Zorginkoop (zorgverzekeraars)

➢ Sturen op kwaliteit (beleidsmakers, toezichthouders)
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• Individueel niveau (samen beslissen, evaluatie)

• Groepsniveau (kwaliteitsverbetering, benchmarking)

• Populatieniveau (effectiviteit en doelmatigheid)

Verschillende niveaus en doelen

7



Waarom in opkomst? (1)
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Disease and
symptoms

Social factors
Psychological

factors

Biomedical
model

Bio-
psychosocial

model



Waarom in opkomst? (2)
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“Health is a state of complete physical, mental and 
social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity” (WHO 1948, 2006)

“The ability of individuals or communities to adapt and 
self-manage when facing physical, mental, psychological 
and social changes with environment” (Huber et al., 2011)

“Health is a state of complete physical, mental and 
social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity” (WHO 1948, 2006)

Definitions of health



Waarom in opkomst? (3)
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Value based health care



Van patiënt-ervaringen naar uitkomsten en implementatie
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Groeiende belangstelling 

voor transparantie en 

patiëntervaringen (PREMs)

Werken aan transparantie vanuit 

de gedachte dat goede data leidt 

tot goed gebruik

Groeiende aandacht voor 

uitkomsten (PROMs), 

betekenisgeving, beperkingen en 

bruikbaarheid van data

De Boer, Bos & Zuidgeest. Ontwikkelingen in het meten en gebruiken van patiëntervaringen en patiënt-
gerapporteerde uitkomsten: van de huidige stand van zaken naar lessen voor de toekomst. Utrecht: Nivel, 2018



Uitkomstgerichte zorg
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• Meer inzicht in uitkomsten (o.a. met PROMs)

• Meer samen beslissen en keuzevrijheid voor patiënt

• Meer uitkomstgericht organiseren en betalen

• Betere toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie

Tellen alleen uitkomsten (PROMs) of ook proces (PREMs)?

Wat moet je weten om te kunnen verbeteren?



Kwaliteitsindicatoren

• Indicatoren: meetbare aspecten, uitgedrukt in getallen of percentages, die 

iets zeggen over de kwaliteit van zorg
• Structuur, proces, uitkomst?

• Relevant, begrijpelijk, accuraat en vergelijkbaar?

• Klinische indicatoren/registraties (bijv. fysieke metingen, heropnames/-operaties, etc.)

• PREMs: door patiënten gerapporteerde ervaringen met zorgproces

(bijv. informatie, communicatie, keuzemogelijkheden, uitproberen, samen beslissen, etc.) 

• PROMs: door patiënten gerapporteerde uitkomsten van zorg in termen van:

o Functioneren

o Zelfmanagement

o Participatie

o Kwaliteit van leven

o Tevredenheid
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Toepassing PREMs en PROMs in hulpmiddelenzorg

Doel:

• Evaluatie en verbetering van de hulpmiddelenzorg vanuit patiëntenperspectief

Doelgroepen:

• Patiënten/hulpmiddelengebruikers: keuze-informatie, samen beslissen

• Zorgverleners: kwaliteitsverbetering (voorschrijven)

• Fabrikanten en leveranciers: productontwikkeling en innovatie hulpmiddelenmarkt 

• Zorgverzekeraars: zorginkoop (effectieve en doelmatige hulpmiddelen)

• Zorginstituut en toezichthouders: beleid, pakketbeheer en kwaliteitscontrole
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Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg 2017

• Hulpmiddelenzorg: Het geheel van op elkaar afgestemde zorg rond 

hulpmiddelen. Het proces start bij het signaleren van het probleem en eindigt bij 

de evaluatie of het hulpmiddel beantwoordt aan het beoogde doel. … (NictiZ)

➢ cliëntgericht, doeltreffend, doelmatig en transparant

• Hulpmiddel: ...naar maat/individueel gemaakt, ontworpen en gemaakt om te 

voldoen aan functionele behoeften van een individuele cliënt … (Cliq)

• Functioneringsgericht voorschrijven: …dat bij de keuze van een adequaat 

hulpmiddel rekening gehouden wordt met de functioneringsproblemen van de 

individuele verzekerde. (Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg, Zvw)
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Kwaliteit van de Hulpmiddelenzorg
• Structuur: organisatie en randvoorwaarden van de hulpmiddelenzorg

• Toegankelijkheid van zorg

• Deskundigheid van zorgverleners

• Financiering van hulpmiddelen

• Proces: het voorschrijven en evalueren van de hulpmiddelen
• Vaststellen van de hulpvraag

• Passend advies en indicatie

• Evaluatie van indicatie/hulpmiddel

• Uitkomsten: gezondheid en kwaliteit van leven van hulpmiddelengebruikers, 

en hun oordeel over de kwaliteit van het hulpmiddel
• Gezondheidseffecten: functioneren, participatie, kwaliteit van leven

• Ongewenste neveneffecten: ‘bijwerkingen’ of complicaties

• Algemene beoordeling: gebruiksgemak, ervaren nut, tevredenheid
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PROMs

PREMs



Meerdere doelgroepen, verschillende doelen?
Patiënten/gebruikers:

• Inzicht in mogelijkheden, kosten en gebruikservaringen; keuzes maken

➢ Wat is voor mij het meest geschikte, passende hulpmiddel?

Zorgverleners/voorschrijvers (behandelaars, gespecialiseerd verpleegkundigen): 

• Effectieve, veilige en doelmatige zorg leveren; hulpmiddelen ‘op maat’ voorschrijven

➢ Krijgen mijn patiënten de juiste hulpmiddelen?

Fabrikanten en leveranciers: 

• Passende en betaalbare hulpmiddelen produceren en leveren

➢ Voldoen onze hulpmiddelen aan de wensen en behoeften van gebruikers?

Zorgverzekeraars:

• Inkoop van effectieve, passende en betaalbare hulpmiddelen

➢ Worden effectieve en doelmatige hulpmiddelen geleverd en vergoed?

Toezichthouders en beleidsmakers:

• Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg; transparantie

➢ Neemt de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg merkbaar toe?
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Gezamenlijke doelen

• Betere hulpmiddelenzorg (functioneringsgericht, effectiever en doelmatiger)

• Transparantere hulpmiddelenzorg (kwaliteit en kosten)
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Hulpmiddelengebruikers / patiënten

Voorschrijvers / zorgprofessionals

Beleidsmakers, toezichthouders

Fabrikanten en leveranciers

Zorgverzekeraars



Tools en handreikingen: www.zorginzicht.nl

• Diverse tools (PROMs en PREMs): zie www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools

• PROM-toolbox: PROM-wijzer en PROM-cyclus
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http://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools


PROM-toolbox

20

?

PROM 
cyclus

PROM 
wijzer

https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/prom-toolbox/prom-toolbox-prom-wijzer-en-prom-cyclus



Samen aan de slag met PREMs en PROMs
voor een betere en transparante hulpmiddelenzorg
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Inspiratie, exploratie
Definiëren, selecteren/ 
ontwikkelen, plannen

Meten: resultaten, 
interpretatie, gebruik

Evaluatie en discussieVerbeteren/ bijstellen



Vragen?
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Research for better care

m.triemstra@nivel.nl

www.nivel.nl

Meer info:

mailto:w.boerma@nivel.nl

