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Voorwoord 
 
“Kwaliteit van zorg inzichtelijk maken, borgen en verbeteren. Dat is het gezamenlijk streven van 

de acht universitair medische centra. Daarmee nemen zij verantwoordelijkheid voor én geven zij 

richting aan kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg. Om dit te bereiken wordt in en door 

ziekenhuizen veel kwaliteitsinformatie verzameld, maar het gebruik hiervan is niet eenduidig. Een 

kritische blik op de huidige kwaliteitsinformatie en een ziekenhuisbrede inbedding van 

kwaliteitsverbetering maakt sturen op kwaliteit mogelijk. 

Voor een Raad van Bestuur is het van belang te beschikken over betrouwbare en valide 

kwaliteitsinformatie. Veel kwaliteitsinformatie wordt in en door ziekenhuizen verzameld, maar de 

betekenis ervan is niet eenduidig. Dit belemmert het vanuit instellingsperspectief sturen op 

continue kwaliteitsverbetering en daarmee op de kwaliteit van de patiëntenzorg.” 

 

Doel van het NFU programma Sturen op Kwaliteit is de leden van de Raad van Bestuur van de 

ziekenhuizen, waaronder de acht Universitaire Medische Centra (umc’s) op handzame wijze 

voorzien van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg op instellingsniveau. Welke 

informatie nodig is, waaruit deze te ontlenen, en hoe deze te gebruiken, zijn vragen waar de umc's 

zich in het programma Sturen op Kwaliteit op richten. Dit programma wordt uitgevoerd onder 

leiding van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Het programma wordt gefinancierd door het 

Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg te 

ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw (Projectplan Programma Sturen op Kwaliteit). 

Als onderdeel van het programma Sturen op Kwaliteit deden het NFU-consortium Kwaliteit van 

Zorg en Performation onderzoek naar mogelijkheden om informatie betreffende Value Based 

Healthcare te ontlenen aan bestaande data. De doelstelling van het onderzoek luidde als volgt. 

 

Voor de ziektebeelden Chronisch Nierfalen, Slokdarmcarcinoom en Borstkanker: 

1) Bestaande databronnen inventariseren  

2) Met bestaande gegevens betrouwbare en valide informatie genereren 

3) Met bestaande gegevens concept stuur-informatie genereren 

 

Het NFU-consortium doet deze verkenning ten behoeve van de programma’s Verbeteren van 

Kwaliteit en Sturen op Kwaliteit. Voor u ligt een tussenrapportage voor het programma Sturen op 

Kwaliteit, mede in het kader van de co-financiering uit de programma. 

De pilot zal op, in-kind basis, binnen het programma Verbeteren van Kwaliteit worden voltooid. 
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Aanleiding 

 
Relevantie  
 

Inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg is essentieel voor het functioneren van het 

zorgstelsel en ieder van de actoren: zorgaanbieders, patiënten/cliënten en zorgverzekeraars. 

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg wil een herkenbare bijdrage leveren aan het meetbaar 

en zichtbaar maken van de kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen – en breder – van de hele 

keten. In dit project gaat het over het toepassen, meetbaar maken van en sturen op waarde van 

zorg o.b.v. het value-based health care concept van Michael Porter door middel van reeds 

vastgelegde data. 
 

Een eerste stap is onderzoeken welke relevante data er momenteel beschikbaar zijn om als 

UMC te kunnen sturen op kwaliteit/uitkomst van zorg. Om dit traject gericht in te gaan is 

besloten een pilot uit te voeren met beperkte scope (drie patiëntgroepen) en korte geplande 

doorlooptijd (zes maanden), om vervolgens aan de hand van vooraf gedefinieerde doelen te 

kunnen meten of het inderdaad mogelijk is om op basis van bestaande data te sturen op 

kwaliteit/uitkomsten en kosten.  
 

In de pilot onderzoeken we of het mogelijk is om met bestaande administratieve gegevens, 

medische uitkomsten (complicaties), zorgverloop en kosten betekenisvolle kwaliteitsinformatie 

te genereren. Hierbij is aandacht voor zowel de inhoud als de presentatie. Deze informatie moet 

input zijn voor verbeteracties op afdelings-/teamniveau en Raad van bestuur de mogelijkheden 

geven om te sturen. De nadruk ligt dus in de pilot op intern gebruik van kwaliteitsinformatie.  

 
Op grond van beschikbare registraties en relevantie zijn de volgende drie ziektebeelden gekozen: 

Chronisch Nierfalen, Slokdarmcarcinoom en Borstkanker. 

 
 
Doelstelling 
 
Voor de ziektebeelden Chronisch Nierfalen, Slokdarmcarcinoom en Borstkanker: 

1) Bestaande databronnen inventariseren  

2) Met bestaande gegevens betrouwbare en valide informatie genereren 

3) Met bestaande gegevens concept stuur-informatie genereren 

 

Methode 
 

Ten eerste, er is een duidelijke volgordelijkheid tussen de doelen. De uitvoering van 2 heeft 

alleen zin als 1 een positief antwoord oplevert. Hetzelfde geldt voor doel 3, dat afhankelijk is 

van het slagen van 1 en 2.  

In de data die kunnen worden gebruikt om betekenisvolle kwaliteitsinformatie te genereren 

onderscheiden wij vier categorieën: uitkomsten van zorg (medische uitkomsten, patiënt 

gerapporteerde uitkomsten en ervaringen), zorgprocessen, kosten van zorg en case-mix 

variabelen. Voor uitkomsten wordt onderscheid gemaakt tussen generieke en aandoening-

specifieke uitkomsten. Voor de laatste categorie zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij 

door ICHOM of andere (inter)nationale consensus als value-relevant bepaalde uitkomstmaten 

(dan wel bij aannemelijke ‘proxies’ daarvan) 

1) Bestaande databronnen inventariseren  

We zullen de bestaande databronnen inventariseren aan de hand van expert-opinie en op basis 

van eerdere ervaringen van de NFU en daarbuiten. Er zal een overzicht gemaakt worden van 

de databronnen die er zijn, wie daarover zeggenschap heeft en of de data verkregen kunnen 

worden, en tot op welk detail niveau (geaggregeerd, per ziekenhuis, per patiënt?) De kwaliteit 
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van de data zal vervolgens beoordeeld worden op basis van compleetheid (aantallen patiënten 

en missende waarden), plausibiliteit (onwaarschijnlijke waarden), en tijdigheid (hoe snel kan de 

gewenste informatie gegenereerd worden). Beoordeling zal enerzijds gedaan worden op basis 

van expert-opinion en overleg met de data-eigenaars. Waar de data reeds beschikbaar zijn 

zullen we van enkele belangrijke variabelen beschrijvende statistieken geven om de 

plausibiliteit te beoordelen.  

2) Met bestaande gegevens betrouwbare en valide informatie genereren 

Ook in deze stap zullen we inventariseren wat bij experts in het betreffende vakgebied reeds is 

over de bruikbaarheid van bestaande data voor het genereren van kwaliteitsinformatie. In dat 

data die beschikbaar zijn voor analyse zullen de correlatie onderzoeken tussen processen en 

uitkomsten waarvan logischerwijs gedacht kan worden dat deze correlaties ook bestaan (vb 

wachttijden en patiënt tevredenheid over wachttijd). Dit betreft construct validiteit (meten we wat 

we denken te meten). Betrouwbaarheid wordt onderzocht door na te gaan of de uitkomsten (bv 

complicaties) per ziekenhuis per ziektebeeld ook voldoende vaak voorkomen om statistisch iets 

over te kunnen zeggen.  

3) Met bestaande gegevens concept stuur-informatie genereren 

Als uit stap 1 en 2 geconcludeerd wordt dat uit bestaande data valide en betrouwbare 

kwaliteitsinformatie genereerd kan worden zullen we door middel van interviews onderzoeken of 

de verschillende stakeholders die informatie ook zinvol en bruikbaar vinden. Vervolgens zullen 

dashboards ontwikkeld worden om aannemelijk te maken dat met die informatie in de praktijk 

gestuurd kan worden, te beginnen bij beleidsmakers.  

Tenslotte moet worden opgemerkt dat binnen de pilot niet kan worden onderzocht of de stuur 

informatie ook van waarde is. Om de (causale) determinanten van de uitkomsten te kennen, 

m.a.w. de knoppen waaraan potentieel gedraaid zou kunnen worden, is een prospectieve studie 

gecontroleerde studie nodig. 

 

Taakverdeling in de uitvoering 

 

De stuurgroep van het project was belast met monitoring en bijsturing van de voortgang en 

verantwoordelijk voor generieke conclusies. 

Voor de ziektebeelden zijn expertgroepen ingericht die op zich namen de relevantie van data-

bronnen en gegevens vanuit het vak te beoordelen op hun potentie voor verbeteren en sturen. 

De samenstelling van de groepen is elders in dit rapport vermeld. 

De firma Performation treedt op als projectpartner en nam (onder verantwoordelijkheid van de 

stuurgoep) de regie op zich voor het feitelijk verwerven en koppelen van data. Zij zal ook de 

analyse uitvoeren en aan de expertgroepen voorleggen. 

 

Voor het verwerven, koppelen en gebruiken van data zijn overeenkomsten voorzien tussen 

Performation en de deelnemende umc’s. Voor de inhoudelijke samenwerking is een 

overeenkomst gesloten tussen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en Performation. 

Het beheer en gebruik van de data is doelgebonden en beperkt in de tijd. 

 

Tijdsverloop 
 

Het projectplan was in september 2016 gereed en kon na samenstelling van stuur- en 

expertgroepen in januari 2017 in uitvoering worden genomen. De geplande doorlooptijd was 6 

maanden. Het verkrijgen van toestemming om data uit te wisselen en te koppelen vergde echter 

aanzienlijk meer tijd dan verwacht. Het pilot-project loopt daarom in 2018 door. In dit raport wordt 

verslag gedaan van hetgeen in december 2017 gerealiseerd was. 

 

  



 

 

 

Page 5 of 14 

Resultaten 
 
Het resultaat van de inventarisaties met de expertgroepen van relevante data-bronnen die binnen 
het bestek van de pilot zouden kunnen worden gebruikt is weergegeven in onderstaande figuur. 
 

 
 
Op basis van de in de gekozen databronnen beschikbare gegevens is voor alle drie ziektebeelden 
bepaald wat de inclusie zou moeten zijn en welke uitkomst- en kostenindicatoren relevant en 
potentieel haalbaar zijn. We geven  hieronder de resultaten per ziektebeeld. 
 
 
Bevindingen slokdarmkanker 
 

• Inclusie (patient journey) 
– 307: Oesofagus/cardia maligniteit 
– 319: maligne neoplasma oesofagus/cardia 
– 904: maligniteit slokdarm/cardia 

 
• Uitkomstindicatoren 

– 1-jaars overleving  
– Percentage gecompliceerd beloop  
– Percentage reïnterventies  
– Opnameduur en IC-duur  

 
• Kostenindicatoren 

– Kosten per patiënt 
 

• Databronnen 
– Kankerregistratie (IKNL)  
– DUCA (DICA)  
– Administratieve data (ZIS)  
– Kwaliteit van leven database (AMC e.a.) 

 
 
Bevindingen chronisch nierfalen 
 
 

• Inclusie  
– Volledige patient journey in beeld 
– Opwerking, transplantatie en nazorg 
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• Uitkomstindicatoren (o.b.v. draft ICHOM set) 

– Overleving 
– Nierfunctie (alleen transplanatie) 
– Albuminuria (alleen transplanatie) 
– Kidney allograft function, survival , rejection 
– Zorggebruik (1e jaar en chronische fase) 
– Kwaliteit van leven - UMCG  
– Comorbiditeit (administratieve data);  

 
• Kostenindicatoren 

– Opnameduur 
– Heropnames 
– Cardiovasculaire diagnoses in deze periode (let op diabetes) 
– Reinterventies 
– Biopsie tijdens opname 
– Diagnostiek tijdens opname 
– KIT tijd/DGF 
– Yes/no en # dialyse (=DGF) 
– IC/MC/PACU 
– Virale PCR’s 
– Gebruik bloeddrukmiddelen 

 
• Databronnen 

– Financiele gegevens (LMR) en administratieve gegevens (ZIS) 
– NOTR 
– Renine 
– IKNL 
– Palga 
– Ziekenhuisapotheek (IADB/Pharmo) 

 
 
Bevindingen borstkanker 
 

• Inclusie (patient journey) 
– Gynaecologie en genetica toevoegen 
– Wat is de tijd dat je de patient volgt? 1 jaar na diagnosestelling? 

 
• Uitkomstindicatoren 

– Irradicaliteit 
– Borstcontoursparend 
– Heroperaties 
– Complicaties 

 
• Kostenindicatoren 

– Combinatie van plastisch en oncologische ok 
– Poliklinisch of klinisch OK 
– OK tijd 
– Inzet beeldvormende technieken 
– Medicatie 
– Radiotherapie (complicaties mogelijk?) 

 
• Databronnen 

– IKNL 
– Financieel 
– PROMS 
– NBCA 
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Kostenindicatoren 
 
Zorgkosten zijn opgebouwd uit enerzijds de omvang van het zorggebruik en anderzijds de 
bijbehorende kostprijzen. Kostprijsvariatie tussen de centra werd voor het doel van deze pilot niet 
relevant geacht. Daarom is ervoor gekozen standaardkostprijzen toe te passen. Verschillen in 
kosten zullen daardoor geïnterpreteerd kunnen worden als verschillen in geleverde zorg, zoals 
diagnostiek, OK-duur en bezetting, heringrepen, ligduur op IC en in kliniek. 
De wijze van afleiden van kosten uit de registratie van verrichtingen in het ZIS is beoordeeld door 
Wilbert van den Hout en Elske van den Akker, beide gezondheidseconoom LUMC, lid van de 
expertgroepen. Zij achten dit een goede afleiding en een valide meting van kosten. 
 
 
Feitelijke dataverwerving 
 
Om de bestaande data bijeen te kunnen brengen voor analyse zijn toestemmingen vereist van 
de umc’s respectievelijk van betrokken medisch specialisten. Vervolgens is feitelijke data-
uitwisseling nodig – rechtstreeks of via een deelnemende medisch specialist – en koppeling van 
data. 
Binnen het LUMC heeft o.l.v. prof. Job Kievit een uitvoerige verkenning plaatsgehad van condities 
en werkwijzen voor beheer en koppeling van data die passen bij geldende regelgeving. Het 
resultaat daarvan is als eigenstandig product uit deze pilot aan dit rapport toegevoegd (Bijlage 
2). 
 
Registraties 
Voor wat betreft de registraties noteerden wij per 1 november 2017 de volgende realisatie . 
 
  

Slokdarmkanker Borstkanker Nierfalen  
DUCA IKNL NBCA IKNL NOTR Renine 

Erasmus 
Toestemming 
nog niet gegeven 

Geen 
toestemming 

Toestemming nog 
niet gegeven 

Geen 
toestemming 

    

LUMC 
Toestemming 
nog niet gegeven 

IKNL gaat 
data leveren 
aan clinicus 

Toestemming nog 
niet gegeven 

IKNL gaat data 
leveren aan 
clinicus 

Toestemming en 
data binnen  

Ziekenhuis moet 
toestemming 
vragen bij 
Renine. 

UMCG 
Toestemming 
nog ophalen  

IKNL gaat 
data leveren 
aan clinicus 

Toestemming nog 
ophalen 

Geen 
toestemming 

Uitvraag gestart 

Ziekenhuis moet 
toestemming 
vragen bij 
Renine. 

Vumc 
Data binnen en 
gekoppeld 

Data geleverd 
aan Vumc 

Data binnen en 
gekoppeld 

Data geleverd 
aan Vumc 

Uitvraag staat 
klaar, 
aanspreekpunt 
ziekenhuis nodig 

Ziekenhuis moet 
toestemming 
vragen bij 
Renine. 

 
 
Gegevens uit het ZIS 
VUmc en LUMC gaven toestemming voor gebruik van gegevens uit het ZIS. Het Erasmus MC 
verleende geen toestemming. Het UMCG kon om redenen van capaciteit geen gegevens uit het 
ZIS beschikbaar stellen.  
Dit maakt dat in de analyseset kostengegevens van de laatste twee centra ontbreken. 
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Conclusie en aanbevelingen 
 
In dit stadium van de pilot kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen worden 
geformuleerd. 
 
Wat gaat goed? 

• Enthousiasme vanuit deelnemende ziekenhuizen in expertgroepen, veel interesse in 
uitkomsten en resultaat.  

• Geloof in potentie van gecombineerde data (klinische uitkomsten, kosten, aangevuld met 
beschikbare PROMs) voor leren en verbeteren 

• Voorbereiding analyse 
– Definiëren homogene patiëntgroepen 
– Inclusiecriteria en indicatoren 

 
Aandachtsgebieden 

• Juridisch/privacy technisch 
– Wie mag wat verzamelen en koppelen, met welk doel?  

• Inzicht geven in klinische uitkomsten en kosten/delen van informatie met andere 
ziekenhuizen 

– Voor welk doel worden de gegevens gebruikt en gedeeld (kwaliteitsverbetering 
of benchmarking/financiering) 

 

Ervaringen vanuit de betrokken patiënten? 

De analyses die worden voorbereid zijn relevant vanuit maatschappelijk en 

patiëntenperspectief. Patiënten zijn er vanwege het karakter en de beperkte vraagstelling van 

deze pilot echter niet rechtstreeks in betrokken. 

 

Conclusies vanuit bestuurder? 

 Umc-bestuurders hechten aan uiterste zorgvuldigheid in (de besluitvorming aangaande) het 

beschikbaar stellen van data en de (toestemming voor) koppeling en gebruik. 

 Het is zaak die zorgvuldigheid te paren aan het belang van kwaliteitsinformatie. 

 Deze pilot heeft een inhoudelijke werkwijze opgeleverd die daar naar het oordeel van enkele 

bestuurders bij past. 
 
 
Aanbevelingen 
 
Aan bestaande data kan belangrijke informatie worden ontleend in relatie tot Value Based 
Healthcare: bereikte uitkomsten tegen kosten van zorg, die verwachting is in dit pilotproject nu al 
versterkt en zij wordt gedeeld door zorgprofessionals. Afdelingshoofden en andere clinici kijken 
uit naar het gebruik van die data voor verbetering van de zorg en ook de umc-leiding kan er zijn 
voordeel mee doen. 
Tegenover die belofte staan echter de vele praktische moeilijkheden die moeten worden 
getrotseerd om de data feitelijk te bemachtigen. Dat vergt veel van het geduld en 
doorzettingsvermogen van alle betrokkenen en kost erg veel tijd: deze pilot kent vooral daardoor 
een doorlooptijd die ca. 3 maal langer is dan gepland. 
Deze discrepantie tussen ambitie en mogelijkheden moet worden opgelost. 
De Stuurgroep beveelt danook aan de ontsluiting, verwerving, koppeling, bewerking, analyse en 
terugkoppeling van data aan zorgprofessionals expliciet te organiseren, zo mogelijk via een 
landelijk en neutraal platform. Daarnaast zou een heldere, liefst uniforme, procedure voor 
besluitvorming in umc’s moeten worden ingericht. Kern is dat daarin de vereiste zorgvuldigheid 
en een efficiënt gebruik gecombineerd worden. De in bijlage 2 opgenomen werkwijze kan daarbij 
als vertrekpunt dienen. 
 
Tot slot geeft de stuurgroep de NFU in overweging het LUMC-voorstel als NFU-zienswijze ter 
toetsing voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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Bijlage 1: Samenstelling van stuurgroep en expertgroepen 

 

Samenstelling Stuurgroep per eind december 2017:  

Jan Hazelzet (Erasmus MC) en Job Kievit (LUMC) (voorzitters namens het consortium), Erik 

Buskens (UMCG), Piet ter Wee (VUmc), Wouter van Dijk (Performation/X-IS), Hester Lingsma 

(Erasmus MC), Steven Lugard (Performation), Roos Trooster en Nico van Weert (NFU-

consortium). 

 

Samenstelling expertgroepen per eind december 2017: 

 

 Borstkanker Slokdarmkanker Chronisch nierfalen 

Consortiumlid  Jan Hazelzet Job Kievit Friso Muntinghe  

Clinici  Linetta Koppert, chirurg 

(ErasmusMC),  

Gerrit-Jan Liefers, chirurg  

(LUMC),  

Prof Truuske de Bock, 

epidemioloog, Prof Jourik 

Gietema, oncoloog (UMCG), 

Prof Jaap Bonjer, chirurg 

(VUmc) 

  

Bas van Wijnhoven, chirurg 

(Erasmus MC), 

Wobbe de Steur, chirurg 

(LUMC),  

Prof John Plukker, chirurg 

(UMCG), 

Donald van der Peet, chirurg 

(VUmc) 

Prof. Rob Zietse, nefroloog 

(Erasmus MC),  

Aiko de Vries, nefroloog  (en 

Volkert Huurman, chirurg 

(LUMC)),  

Prof Stephan Bakker, 

internist en Prof Stefan 

Berger (UMCG) , 

Prof. Frans van Ittersum, 

nefroloog  (VUmc) 

Epidemioloog/ arts-

onderzoeker 

Nikki van Leeuwen (Erasmus MC) 

Gezondheidseconoom Elske van den Akker (LUMC) Wilbert van den Hout 

(LUMC) 

Wilbert van den Hout 

(LUMC) 

Data-expert Wouter van Dijk (X-IS, partner Performation) 

 

IKNL onderzoeker Prof. Sabine Siesling (IKNL) 

 

Consortiumteam  Roos Trooster / Nico van Weert 
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Bijlage 2:  Voorstel voor LUMC-standpuntbepaling 
aangaande het NFU-project Value based Healthcare met bestaande data 
(VBHCmbd)   
(aanvaard door Stuurgroep op 12 december 2017 en op 11 januari 2018 door de Raad van Bestuur van 
LUMC - NvW) 
n.a.v. overleg dat plaatsvond op 30/11/2017 tussen 

 Job Kievit 
(in de dubbelrol van trekker van het NFU-VBHCmbd-project, en van LUMC-
gastmedewerker), en 

 Carolijn Cockram en Margot Ditmarsch (als juridisch en privacy-experts van het LUMC) 

 aanvullend overleg, achteraf, tussen Job Kievit en Ronald Brand 
 

Het project ‘Value Based HealthCare met bestaande data’ (VBHCmbd) 
Value Based HealthCare (VBHC, in NL ‘waarde-gedreven zorg’) is een potentieel waardevolle 

benadering van de zorg, gecreëerd en in de markt gezet door Harvard hoogleraar Michael 

Porter. VBHC koppelt op inspirerende wijze zorg-ervaringen en -uitkomsten die er voor de 

patiënt bij uitstek toe doen, aan totale zorgkosten voor de betreffende aandoening. Het 

potentiele belang van VBHC voor herinrichting van de zorg wordt groot geacht, zodanig zelfs 

dat er een breed en diep draagvlak bestaat voor het concept, vanaf de werkvloer van de zorg, 

tot aan het ministerie. Of de hooggespannen verwachtingen van VBHC in de praktijk ook zullen 

worden bewaarheid, is vooralsnog onduidelijk. Dat zal mede afhangen van de mate waarin 

VBHC van het conceptuele niveau zal kunnen ‘afdalen naar’ de werkvloer van de zorg, en van 

de mate waarin dat zal leiden toot concrete verander-initiatieven die aantoonbare 

meerwaarde voor patiënt, maatschappij en zorgverlener zullen opleveren. 

In het licht van het bovenstaande heeft de NFU heeft besloten een project uit te voeren, 

getiteld ’Value Based HealthCare met bestaande data’, afgekort ‘VBHCmbd’. De NFU werkt 

daartoe samen met Performation, dat een aantoonbare track-record heeft ten aanzien van 

VBHC. 

Doel van het project is om na te gaan of de koppeling van zorg- en kostengegevens ten aanzien 

van drie specifieke aandoeningen (slokdarmkanker, borstkanker en nierfalen) kan leiden tot 

een beter inzicht in de waarde van zorg, zodanig dat daardoor beter kan worden gestuurd op 

kwaliteit en doelmatigheid van zorg. De maatschappelijke relevantie van dit project, dat toetst 

welke meerwaarde VBHC concreet kan bieden, wordt door alle betrokken partijen hoog 

geacht. 

 

Privacybescherming 
Door koppeling op het niveau van de individuele patiënt ontstaat een aanzienlijk verrijkte 

dataset, welke verrijking hoge eisen stelt aan de zorgvuldigheid waarmee de privacy van 

patiënten wordt beschermd, en waarmee wordt gehandeld in overeenstemming met zowel de 

letter als de geest van de heersende (nu en in de nabije toekomst) privacywetgeving. Die 

betreffende wetgeving is nu de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), overgaand in mei 

2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Uitgangspunt van de WBP is dat de privacy van burgers het best wordt gediend indien 

verwerking van bijzondere, ‘gevoelige’, persoonsgegevens in principe verboden is. Op dit 

verbod kan slechts onder strikte voorwaarden uitzondering gemaakt worden, zoals vastgelegd 

in de WBP onder artikel 21, eerste lid onder a: 
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Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken als 

bedoeld in artikel 16, is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door: 

hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke 

dienstverlening, voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging 

van de betrokkene, dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk 

noodzakelijk is 

Op de correcte uitvoering van zaken conform deze wetten waarvan wordt toegezien door het 

College bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daar 

waar onduidelijkheid bestaat over de juiste uitleg c.q. toepassing van de wet, kan nadere 

verklaring worden gevraagd aan het CBP in de vorm van een zogenaamde ‘zienswijze’. 

 

Het VBHCmbd-project, eerder voorgestelde procedure 
Welke procedures in het huidige project worden beoogd, wordt toegelicht in de e-mail van de 

kant van Performation d.d. 6/7/2017: 

‘... De bestanden waar we gebruik van maken zijn de verrichting en diagnosetabellen die 

door het LUMC aangeleverd zijn aan Performation (waarschijnlijk door Marleen Thomassen 

en/of Wilma Parlevliet). Dit zijn de bronnen die gebruikt zijn voor bijv. de 

kostprijsberekeningen. Voor de context goed om kort uit te leggen hoe het proces in elkaar 

zit (na schriftelijke goedkeuring door het zkh): 

A. MRDM levert een lijst met patiëntnummers (van de patiënten in de klinische 

registratie(s) van DICA) aan Performation 

B. Performation levert van deze patiëntnummers de diagnose en verrichting gegevens 

terug aan MRDM 

C. MRDM koppelt de gegevens aan de klinische kwaliteitsinformatie, versleutelt deze en 

levert door aan X-IS 

Omdat de patiëntnummers van het LUMC in de financiële aanlevering zijn versleuteld 

krijgen we geen match. Daarom de vraag of er een vertaaltabel aangeleverd kan worden. 

Vanuit MRDM sturen we jullie de lijst met patiëntnummers, en het verzoek om voor deze 

groep de versleutelde patiëntnummers toe te voegen. Deze vertaaltabel sturen jullie naar 

MRDM (bewerker van het ziekenhuis) zodat zij de koppeling alsnog kunnen uitvoeren.’ 

Zeker in het licht van de verdere aanscherping die in het kader van AVG zal plaats vinden, stelt 

de gegevensverrijking die in het kader van dit project zal plaatsvinden, hoge eisen aan de 

invulling die betrokken partijen geven aan hun verantwoordelijkheid voor privacybescherming. 

Het LUMC onderschrijft het potentiële belang van het VBHCmbd-project, en is beoogde 

deelnemer aan het onderzoek, en inbrenger van data. Deelname van het LUMC aan dit project 

dient vanzelfsprekend in overeenstemming te zijn met de eisen die het LUMC stelt aangaande 

de bescherming van de privacy van zijn patiënten, nu en in de toekomst. Ten aanzien van die 

privacybescherming zijn uitgangspunten voor het LUMC dat 

A. naar personen herleidbare LUMC-patiënt-gegevens (in principe) uitsluitend binnen de 

structuur en privacybescherming van het LUMC mogen worden beheerd en gebruikt. 

B. gegevens van LUMC-patiënten alleen buiten de bescherming van het LUMC mogen 

worden beheerd c.q. gebruikt indien zij in overeenstemming met wettelijke eisen zijn 

geanonimiseerd, c.q. gepseudonimiseerd 

 



 

 

 

Page 12 of 14 

Standpunt van het LUMC aangaande het project VBHCmbd 
Het LUMC is van mening dat het project VBHCmbd een aanzienlijk maatschappelijk belang 

dient, en dat te verwachten is dat er in de nabije toekomst meer projecten van vergelijkbare 

aard zullen plaatsvinden, waarbij vergelijkbare vragen ten aanzien van privacy-gevoeligheid 

aan de orde zullen zijn. 

Het LUMC weegt dit belang tegen de noodzakelijkheid om verrijkte gegevens op patiënt-

niveau buiten het LUMC te brengen, en zullen worden beheerd en gebruikt/bewerkt, door 

Performation/MRDM. 

Het LUMC is van mening dat: 

 het LUMC terughoudendheid wenst te betrachten bij het verstrekken van informatie 

omtrent individuele patiënt welke uitstijgt boven de (wel-gedefinieerde) gegevens die het 

LUMC in het kader van de DICA registratie aan haar Bewerker MRDM periodiek ter 

beschikking stelt 

 het LUMC het ongewenst vindt dat de DICA set zoals in beheer bij MRDM verrijkt wordt 

met de financiële gegevens omtrent behandeling en diagnose van de betrokken patiënten 

 het LUMC constateert dat MRDM als TTP voor zichzelf optreedt en derhalve geen 

onomkeerbare anonimisering kan bieden en dat op grond van haar bewerker relatie met 

het LUMC in het kader van de DICA registraties ook niet hóeft te bieden 

 het LUMC wel degelijk het (maatschappelijk) belang van het VBHCmbd project 

onderschrijft en daarin zich ook door de NFU gesteund voelt 

 het LUMC graag wenst mee te werken aan een procedure welke wetenschappelijk gezien 

adequaat is 

 het LUMC vooralsnog onvoldoende inzicht heeft in de concrete werkwijzen van MRDM1 

 het LUMC daardoor onvoldoende kan beoordelen of het verrijken van niet-anonieme 

patiëntgegevens door MRDM voldoet aan 

o alle wettelijke eisen waaraan de privacybescherming van zijn patiënten dient te 

voldoen, nu en in de toekomst 

o de eigen (morele) verantwoordelijkheid die het LUMC dienaangaande heeft, en die 

verder gaat dan niet handelen in strijd met de wet 

Op grond van deze overwegingen is en blijft het LUMC bereid zijn medewerking aan het 

VBHCmbd-project voort te zetten, indien die medewerking alleen het aanleveren van gegevens 

op groepsniveau betreft. 

Eveneens op grond van deze overwegingen ziet het LUMC zich genoodzaakt zijn medewerking 

met gegevens op patiënt-niveau vooralsnog opschorten, totdat een voor alle partijen 

bevredigende werkwijze is gevonden. 

Een voorstel voor die werkwijze volgt hieronder, en komt erop neer dat koppeling en verrijking 

binnen het LUMC plaatsvindt, waarna verrijkte gegevens strikt anoniem worden aangeleverd 

aan Performation. 

                                                   
1 De door het LUMC gewenste transparantie betreft tenminste: 
a. de wijze van anonimisering c.q. pseudonimisering 
b. het vervangen van alle datums (zoals van geboortedatum naar leeftijd, van opname datum 

naar leeftijd bij opname, en van operatiedatum naar interval tussen opname en operatie ...) 
c. locatie en beheer van de versleuteling 
d. identiteit en kwaliteit van de ‘Trusted Third Party’ 
e. risico’s van, bescherming tegen, en mogelijke consequenties van, hacken 
f. en verder alle gespecificeerde gegevens die het LUMC nodig acht om te beoordelen of de 

privacy bescherming voldoet aan de gestelde eisen 
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VBHCmbd en deelname van het LUMC: voorgestelde werkwijze 
Het LUMC stelt, voor zijn participatie aan het NFU-Performation project ‘Value Based 

HealthCare met bestaande data’ (VBHCmbd) met gegevens op patiënt-niveau de volgende 

werkwijze voor: 

1. Performation levert aan LUMC de dataset ‘terug’ welke Performation conform hun eigen 

voorstel (als hierboven vermeld) aan MRDM geleverd zou hebben2 

2. MRDM levert aan LUMC haar eigen DICA gegevens terug in het format dat MRDM zelf ook 

gebruikt zou hebben bij de koppeling, inclusief het (onversleutelde) LUMC-nummer van de 

patiënt 

3. LUMC koppelt de van Performation en MRDM ontvangen bestanden eenvoudigweg op 

LUMC-nummer3 

4. LUMC brengt, indien wenselijk en verantwoord, in overleg met de leiding van het 

VBHCmbd-project en met MRDM, aanvullende koppeling tot stand met andere datasets, 

zoals de IKNL-data 

5. Hierna verwijdert het LUMC het patiëntnummer volledig en vervangt alle datumvelden 

door de op die datumvelden gebaseerde en door X-IS benodigde intervallen in de tijd 

6. Het LUMC verwijdert alle “covariaten” (risicofactoren) uit de data set welke niet door X-IS 

gebruikt hoeven te worden, zulks op basis van a priori aangeleverde 

onderzoeksprotocollen door X-IS4 

7. Het LUMC behoudt het recht om, zonder de correlatiestructuur van de data te wijzigen, 

individuele gegevens van patiënten enigszins te wijzigen (random fluctuaties) zodat 

matching van individuele records onmogelijk gemaakt wordt5  

8. Het LUMC levert de ontstane dataset aan Performation ter analyse6 

 

In tweede concept, Job Kievit & Ronald Brand, 12/12/2017 

job.kievit@gmail.com  

 

 

  

                                                   
2 Dus DBC info zoals ontvangen van het LUMC, verrijkt met financiële gegevens tot stand 
gekomen op basis van de expertise van Performation en inclusief het door het LUMC aan 
Performation aangeleverde gepseudonimiseerde LUMC-nummer. 
3 Dit is een uiterst simpele koppeling aangezien per definitie het LUMC beschikt over de unieke 
‘key’ (het LUMC-nummer in beide bestanden) 
4 Hiermee wordt ook het doelbinding probleem omzeild omdat er dan sprake is van toetsbaar 
onderzoek op basis van a priori geformuleerde vraagstellingen en verifieerbare beperking van 
de data set tot de daartoe benodigde data (vereiste, proportionaliteit en subsidiariteitsbeginsel 
in de AVG kan zo getoetst worden) 
5 Dit is een methode die het CBS toepast. Hiermee wordt voorkomen dat eventueel data die aan 
X-IS worden gegeven uiteindelijk in handen van MRDM weer bij de patiënt gegevens van de 
DICA registraties terecht kunnen komen en zorgt dus voor transparantie naar de buitenwereld 
6 Het LUMC kan intern beslissen eventueel de hulp van deskundigen binnen het LUMC in te 
roepen om de genoemde procedures te verwezenlijken 

mailto:job.kievit@gmail.com
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Het programma Sturen op Kwaliteit wordt gefinancierd door het Citrienfonds. 

Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg te ontwikkelen 

en is mogelijk gemaakt door ZonMw. 

 

 

 
 

 


