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Waarom uitkomsten er toe doen?
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Figuur Een belangrijk deel van de met dialyse gewonnen levensdagen 

wordt bij ouderen in het ziekenhuis doorgebracht  (Bron: 

Verberne et al, Am Soc Nephrology, oktober 2017)
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DICA
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AD 8 november 2019
“God, wat ben ik blij dat ik 
die second opinion heb 
aangevraagd en naar een 
gespecialiseerd ziekenhuis ben 
gegaan. 
Nu kon ik een dag na die 
operatie alweer iets eten. Als 
ik die buismaag had gekregen 
had ik zeven dagen op de 
intensive care moeten liggen 
en zes weken in het ziekenhuis 
moeten blijven om het slikken 
weer te leren. Hier houd je je 
hele leven last van. Ik vind 
het echt onbestaanbaar.”

 Behoefte bij patiënten aan kwaliteitsinformatie 
neemt toe, met name bij zwaardere aandoeningen 
zoals kanker of hart‐ en vaatziekten (Kantar, 2018)

 Vanuit perspectief artsen en aanbieders lastiger te 
verstrekken (Transparantiemonitor, 2018)



› Uitkomstinformatie om mijzelf te vergelijken in 
de tijd 

› Uitkomstinformatie om te kiezen tussen 
behandelingen

› Gepersonaliseerde uitkomstinformatie om te 
kiezen tussen behandelingen in mijn situatie

› Uitkomstinformatie om aanbieders te 
vergelijken

Waarom uitkomsten er toe doen?
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Waarom uitkomsten er toe doen?
Patiënten geven aan dat ze beter voorbereid zijn op het gesprek  
met de zorgverlener, een beter gesprek hebben met de 
zorgverlener en een beter gevoel hebben over dit gesprek.

‘Alles komt zo aan bod’

Zorgverleners geven aan dat het consult effectiever is: ze komen  
sneller tot de relevante onderwerpen en onderwerpen die 
voorheen onderbelicht werden. Zorgverleners kunnen daarom 
passende aandacht en zorg aan de patiënt besteden.

‘Ik kan niet meer zonder’

Patiënt

Zorgverlener
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Eerste contact Diagnose Behandelproces Uitkomsten

Niet behandelen

Behandeling A

Behandeling B

Leren en verbeteren door zorgverleners
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Het goede gesprek... over de juiste behandeling... voor de beste
uitkomst!

Samen beslissen (3.2)

Uitkomstinformatie (3.1)

Organiseren en betalen (3.3)
IT en data (3.4)Veranderaanpak (4)

Sleutelmomenten in het patiëntproces waarop proces‐ of uitkomstindicatoren worden gemeten 
die waarde hebben voor het eindresultaat
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Fasering uitkomstinformatie in het zorgpad
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Uitkomstgerichte zorg als logische volgende stap
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wordt uitgevoerd in samenwerking met partners uit het  
Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022
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Door een aanpak in vier lijnen:

1. Meer inzicht in uitkomsten

2. Meer samen beslissen

3. Meer uitkomstgericht betalen en 
organiseren

4. Betere toegang tot relevante en 
actuele uitkomstinformatie

Hoe voor te bereiden op een bochtige weg?
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De beste uitkomst 
voor de patient

4. ICT & 
informatie

3. Betalen en 
organiseren

1.Uitkomst‐
informatie

2. Samen 
beslissen



Lijn 1
Meer inzicht in 
uitkomsten
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• Patiënten en zorgverleners weten welke aandoeningen tot de aanpak 
behoren

• Patiënten en zorgverleners weten welke uitkomsten relevant zijn

• Zorgverleners krijgen ruimte om met uitkomsten aan de slag te gaan

• Partijen kennen de afspraken over het gebruik van uitkomsten en 
validatie van het gebruik

• Governance van kwaliteitsregistraties bevordert de efficiency

13Update directies VWS

3.1 Meer inzicht in uitkomsten
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Lijn 2
Meer samen 
beslissen
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• Patiënten weten dat ze kunnen 
meebeslissen en worden daar 
beter dan nu in ondersteund.

• Zorgverleners en 
zorgverzekeraars zetten meer  
dan nu in op samen beslissen.
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3.2 Meer samen beslissen
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Lijn 3
Meer 
uitkomstgericht 
betalen en 
organiseren
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• Uitkomsten spelen een substantiële rol in de  contractering van zorg.

• Organisatie van zorg vindt plaats rond het  zorgproces in de gehele 
keten van de patiënt.
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3.3. Meer uitkomstgericht betalen en organiseren
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Lijn 4
Betere toegang tot 
relevante en actuele 
uitkomstinformatie
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• Alle patiënten zijn in staat om hun uitkomsten te  rapporteren.

• Datamanagement (verzameling, beheer en  verwerking) 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.
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3.4 Betere toegang tot relevante en actuele 
uitkomstinformatie
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4. Veranderaanpak
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