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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 Nanno Kruizinga (Hoofd 
Paramedische Sectie, Radiotherapie VUmc, en lid programmateam VBHC VUmc), Ilse 
Matthijssen (manager Strategie en Vernieuwing), prof. Dr. B.J.M. Uitdehaag (Neurologie 
VUmc), Dr. B.A. de Jong (Klinisch leider proeftuin, afdeling Neurologie, VUmc), Dr. J.P.W. Don 
Griot (klinisch leider proeftuin Schisisteam), afgevaardigden van het designteam VBHC (VUmc) 
en afgevaardigden Neurologie, Schisis en Waarde gedreven zorg (Erasmus MC) onderzoek 
naar een kernset voor Multiple Sclerose en de implementatie van een kernset Schisiszorg. De 
doelstelling van het onderzoek luidde als volgt: 
 

De Raad van Bestuur op handzame wijze voorzien van informatie over de kwaliteit van de 
geleverde zorg op instellingsniveau. 

 
Voor u ligt een verslag van deze twee VBHC projecten MS en Schisis zorg. In het hoofdstuk  
‘Aanleiding’ beschrijven we wat het doel van de proeftuinen was. De hoofstukken ‘Beoogde 
doelgroep’ en ‘Methode’ gaan in meer detail in op de opzet van de proeftuinen. Tot slot 
beschrijven we in de laatste hoofdstukken de belangrijkste resultaten van de proeftuinen en de 
conclusies van het traject.  
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Samenvatting 
 
In VUmc wordt de zorg, zoals in de meeste ziekenhuizen, georganiseerd rond 
zorgprofessionals en bijbehorende zorgafdelingen. Een patiënt die een multidisciplinaire 
behandeling nodig heeft wordt hierdoor door verschillende professionals op verschillende 
afdelingen geholpen. Deze gefragmenteerde organisatie maakt verbetering van de kwaliteit en 
tegelijkertijd het beperken van kostentoename moeilijk.  
 
De idee van Value Based Healthcare is de zorg te organiseren rondom een aandoening en 
samen met de patiënt te sturen op uitkomsten die voor de patiënt belangrijk zijn. In andere 
woorden, Value Based Healthcare gaat over het verhogen van de waarde voor de patiënt: 
 

Waarde = 
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑡 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑖ë𝑛𝑡 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑟𝑖𝑗𝑘 𝑖𝑠 

 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑑𝑖𝑔 𝑣𝑜𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑡 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑎𝑡
 

 
Het project waardegedreven zorg van MS en Schisis richt zich op het verkrijgen van die 
stuurinformatie die aanzet tot verbeteren van de uitkomsten van de zorg voor de individuele 
patiënt en de gehele patiëntenpopulatie. Deze manier van sturen op kwaliteit vraagt een focus-
shift van het zowel het team als de organisatie, die tot op heden stuurinformatie heeft ingezet 
gericht op productie-, proces- of klinische kwaliteitsindicatoren (veelal onafhankelijk van het 
ziektebeeld en onafhankelijk van de behoeften van de patiënt). Door kwaliteit van leven, of wel 
(P)ROMS,  te gaan meten wordt het mogelijk om te sturen op verbetering van de uitkomsten 
van zorg die voor de patiënt belangrijk is. 
 
De intentie is dat deze nieuwe manier van sturing ook uiteindelijk leidt tot meer zinvolle 
informatie op het niveau van de Raad van Bestuur. Echter, een uitkomstenset voor de Raad 
van Bestuur bestaande uit medisch en patiënt gerapporteerde uitkomsten en gemaakt door 
minimaal 2 UMC’s, is pioniers werk. Na de ontwikkeling en implementatie van de 
uitkomstensets zal het gebruik ervan door de zorgteams in eerste instantie moeten helpen bij 
het tot stand brengen van een continu verbeterproces en mogelijkheden geven voor 
benchmarken met andere teams. Het is dit verbeterproces en het door de benchmark ontstaan 
van targets, wat de set voor de Raad van Bestuur moet gaan vormen. De gemaakte sets voor 
MS en Schisis patiënten en het daardoor mogelijke verbeterde proces wat er uit volgt is 
hetgeen wat op dit moment voor de Raad van Bestuur belangrijk is. Hiermee dient dit 
programma het doel van het NFU programma Sturen op Kwaliteit.  
 
De Raad van Bestuur van VUmc heeft voor 2018 besloten verder te gaan met het programma 
Waardegedreven zorg (VBHC) en besloten het aantal aandoeningen binnen het programma uit 
te breiden naar 10. Via de planning en control cyclus wordt de voortgang op Raad van Bestuur 
niveau gemonitord.  
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Aanleiding 
 

Doel en aanleiding 
 
In het VUmc wordt de zorg, zoals in de meeste ziekenhuizen georganiseerd rond 
zorgprofessionals en bijbehorende afdelingen. Een patiënt die een multidisciplinaire 
behandeling nodig heeft wordt hierdoor door verschillende professionals op verschillende 
afdelingen geholpen. Deze gefragmenteerde organisatie maakt verbetering van de kwaliteit en 
tegelijkertijd het beperken van kostentoename moeilijk.  
 
De idee van Value Based Healthcare is de zorg te organiseren rondom een aandoening in 
tegenstelling tot rondom een afdeling en samen met de patiënt te sturen op uitkomsten die voor 
de patiënt belangrijk zijn. Deze nieuwe manier van organiseren van de zorg levert 
stuurinformatie op die een eigen benadering vraagt. Omdat VUmc en Erasmus MC overtuigd 
zijn dat deze nieuwe manier van sturing in de toekomst een groeiende rol in onze zorg krijgt 
willen we er in voorzien dat zowel op zorg-MT niveau als op instellingsniveau sturing op 
uitkomsten van zorg gerealiseerd kan worden.  
 
Met de uitvoering van het project hebben we dan ook de volgende doelstelling voor ogen: De 
Raad van Bestuur op handzame wijze voorzien van informatie over de kwaliteit van de 
geleverde zorg op instellingsniveau. 
 

Proeftuin MS 
 
Relevantie  
In de zorg rondom MS is er veel verschil tussen verschillende ziekenhuizen. Met onder meer de 
Second Opinion Poli heeft het MS team in VUmc de functie van een regionaal/nationaal 2e en 
3e lijns Center of Excellence. De focus ligt hierbij primair op (her)diagnostiek, onderzoek en 
ziekte modellerende therapie en minder op de nazorg. Omdat het MS team een regionale en 
landelijke functie heeft is een goede samenwerking in de keten belangrijk voor de uitkomst van 
de geleverde zorg. De benchmark voor MS zorg in Nederland is vooralsnog financieel 
gedreven. De uitkomsten  van zorg worden hierin nog niet meegenomen. Dit is onder meer te 
verklaren uit het feit dat MS een chronische progressieve aandoening is waarvoor het moeilijk 
te bepalen is wat waarde van zorg is. De uitdaging is het inzichtelijk maken van de ‘ziektewinst’. 
Hoe meet je vooruitgang, oftewel minder achteruitgang, ten opzichte van een ‘normaal’ 
degeneratief proces. Tegelijkertijd is het vaststellen van de ziektewinst en de kwaliteit van leven 
zo belangrijk voor MS patiënten. Gezien dit belang wordt er veel onderzoek gedaan naar 
uitkomstmaten voor MS waarover tot op heden geen consensus is, noch in de literatuur noch in 
de praktijk.  
 
Ook vanuit de internationale contacten krijgt het MS team dezelfde boodschap: “being far from 
having all the answers”. Vanuit de Proeftuin MS wil men daarom bijdragen aan het bereiken van 
een duidelijke (inter)nationale consensus over de juiste uitkomstmaten.  
 
Doelstelling MS 
De ultieme wens van het MS-team is om alle MS-patiënten zolang mogelijk in de maatschappij 
te laten functioneren en daarbij niet te focussen op specifieke subgroepen binnen de totale 
patiëntenpopulatie. Daarvoor is het van essentieel belang om helder te krijgen hoe het met de 
mensen gaat gedurende hun ziekteproces en hoe de kwaliteit van leven wordt beïnvloed als 
gevolg van hun specifieke zorgbehandeling. Om dit helder te krijgen moeten op structurele 
wijze de juiste uitkomsten worden gemeten. Het hoofddoel van het project is daarmee de 
ingebruikname van de ‘beste’ set van uitkomstenindicatoren voor MS patiënten. 
 
Uitgangspunten MS 
De uitgangspunten zijn af te leiden uit de drie hoofdelementen van de bovengenoemde 
doelstelling:  

 Consensus (in ieder geval met Erasmus MC en (inter)nationale partner(s)) bereiken 
over de kernset van uitkomstindicatoren voor MS. Hiervoor wordt ook contact gezocht 
met ICHOM 
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 Een methodologische evaluatie (in samenwerking met de expertisegroep PROMs van 
het EMGO+ o.l.v. Caroline Terwee) van de verhouding tussen generieke maten/schalen  
voor  het meten van kwaliteit van leven (bijv. PROMIS) en MS-specifieke metingen 

 Start van een pilot voor de uitvraag van patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROM) 
waarbij sterk gelet wordt op de balans in ‘belasting’ vs. ‘voldoende informatie’ 

 Betrokkenheid van alle belanghebbende bij de ontwikkeling van de kernset in verband 
met het vergroten van draagvlak en acceptatie van de kernset. 

 De medisch specialist is leidend in het verbeteren van kwaliteit van zorg, dus de 
kwaliteitsinformatie moet aansluiten bij de behoeften van de medisch specialist. 

 

Proeftuin Schisis 
 
Relevantie  
Voor Schisiszorg is een internationale kernset ontwikkeld door het International Consortium on 
Health Outcome Measurements (ICHOM). VUmc was niet direct betrokken bij de samenstelling 
van de kernset, maar wil deze invoeren in zijn organisatie om internationale benchmarking 
mogelijk te maken. 
 
In Nederland zijn 11 Schisisteams werkzaam met verschillende behandelprotocollen. De 
invoering van de kernset maakt het mogelijk inzicht in de verschillen in uitkomsten in zorg te 
vergelijken. Erasmus MC is sinds januari gestart met de registratie van de kernset en heeft 
deze module beschikbaar gesteld aan de andere schisisteams.  
 
De Nederlandse Vereniging van Schisis en Craniofaciale Afwijkingen is een voorstander voor 
de invoering van de kernset. De vereniging beheert al een nationale basisregistratie, maar ziet 
grote voordelen om deze uit te breiden met de registratie van kwalitatieve zorguitkomsten die 
belangrijk zijn voor patiënten.  
 
In december 2015 zijn de schisisteams van AMC en VUmc gefuseerd tot 1 team. Met hulp van 
de ervaringen uit het Erasmus MC wil het gefuseerde team VUmc/AMC de kernset invoeren, de 
zorgpaden synchroniseren en werken aan een sterk Schisisteam in regio Amsterdam. 
 
Doelstelling Schisis 
Het project Kernset Schisis levert een handleiding voor de invoering van een reeds 
vastgestelde kernset van kwaliteitsindicatoren. De volgende vragen worden tijdens dit traject 
beantwoord:  

 Met welke factoren dienen we rekening te houden?  

 Wordt zo’n bestaande set geaccepteerd door het zorgteam?  

 Welke opleiding is nodig om het team de principes van waarde gedreven zorg te leren?  

 Wat is de impact op het zorgpad?  
Naast de invoering van de kernset wordt binnen deze proeftuin ook gewerkt aan een 
gezamenlijk zorgpad voor het gefuseerde Schisis team.   
 

Uitgangspunten Schisis 

 Betrokkenheid van alle belanghebbende bij de invoering van de reeds vastgestelde 
kernset (ICHOM). 

 Stuurinformatie wordt gevoed door broninformatie uit onderliggend medisch systeem 
(anders dan EPIC) 

 Inclusie van uitkomstindicatoren en patiënt gerapporteerde uitkomsten 

 Kwaliteitsinformatie is valide en betrouwbaar en kent o.a. eenduidige en eenvoudige 
definities, uniforme data verzameling en zorgvuldige correctie voor case mix. 
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Beoogde doelgroep en gebruikersgroep  
 

 

Behandelteam 

De uitkomsten sets zijn primair gericht op het betreffende behandelteam van MS en Schisis en 
haar patiënten. Het behandelteam krijgt inzicht in het effect van hun (be)handelen of het 
uitblijven daarvan. Dit is van grote waarde voor het optimaal kunnen inrichten van zorg voor de 
individuele patiënt, het terugdringen van praktijkvariatie en kostenefficiënt handelen. 
 

Patiënt 

De rol van de patiënten verandert. De centrale regie rol (patiënt-centered care), waarbij men 
zich telkens moet richten op verschillende type zorgverleners, verschuift naar een rol waarbij de 
patiënt onderdeel is van het zorgteam.   
 

 
 

Figuur 1; Verandering rol patiënt 

 
 

Raad van Bestuur 

Om te kunnen sturen op verbetering van kwaliteit heeft de Raad van Bestuur inzicht nodig in 
parameters die inzicht geven in de kwaliteit van de zorg. Door middel van uitkomstmaten kan de 
waarde voor de patiënt aangetoond worden. Op basis van eerste inzichten in beschikbare data 
kunnen doelstellingen worden geformuleerd (KPI’s) die op intstellingniveau te rapporteren zijn.  
 

Benchmarking 

De uitkomstensets kunnen worden gebruikt voor vergelijk intern, extern (bijvoorbeeld Erasmus) 
en internationaal (ICHOM). Het is niet specifiek gericht op een UMC. Ieder ziekenhuis kan met 
deze kernsets aan de slag. 
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Methode 
 
 

Proeftuinen 
 
Bij de aanpak is gekozen voor het opstarten van zogenaamde proeftuinen. Een proeftuin heeft 
een pioniersfunctie in aanloop naar een bredere uitrol binnen de ziekenhuizen. De aanpak en 
uitkomst van de proeftuin zijn daarmee experimenteel en geven inzicht hoe bij een uitbreiding 
naar meerdere aandoeningen sneller en effectiever tot de gewenste doelen gekomen kan 
worden.  
 
De proeftuinen worden bemand door een afvaardiging van alle zorgprofessionals en de patiënt. 
De proeftuinen worden ondersteund en in het proces gefaciliteerd (veranderkundig, data-
analyses, projectmanagement) vanuit een programmateam VBHC. Dit programmateam werkt in 
opdracht van een Kernteam VBHC onder voorzitterschap van de Directeur Medische zaken Piet 
ter Wee. 
 
Trekker van de proeftuin MS is Dr. B.A. de Jong, neuroloog. In het Kernteam VBHC wordt de 
proeftuin vertegenwoordigd door Prof. dr. B.M.J. Uitdehaag. 
De trekkers van de proeftuin Schisis zijn Dr. J.P.W. Don Griot, plastisch chirurg VUmc en 
Prof.dr. C.M.A.M. van der Horst, plastisch chirurg AMC.  
 

Plan van aanpak binnen de proeftuinen 
 
Binnen een proeftuin bepalen de deelnemers gezamenlijk welke uitkomsten relevant zijn, hoe 
deze gemeten worden en hoe de zorg het best kan worden ingericht. In 4 fases wordt een 
proeftuin begeleid in hun transitie naar waardegedreven zorg:  
 
 
1. Voorbereidingsfase: Vaststellen scope aandoening (welke patiëntgroepen, medische 

condities & zorgpaden vallen in scope), opzetten zorgstructuur (verzameling zorgpaden die 
we leveren voor deze patiëntgroep), multidisciplinair team samenstellen en samenwerking 
met Erasmus MC concretiseren (bij proeftuin MS). 

2. Ontwerpfase: in 5 à 6 bijeenkomsten (3 uur) wordt het multidisciplinaire team begeleid bij 
het optimaliseren van een zorgpad, het bepalen van de te meten initiële patiëntcondities en 
het bepalen van de uitkomsten (klinische, PROMS, PREMS) die voor de patiënt belangrijk 
zijn. Tevens worden de meetinstrumenten bepaald en een meetplan opgesteld. Gedurende 
deze bijeenkomsten is er continu aandacht voor de benodigde focus-shift naar denken in 
het beste voor de patiënt. 

3. Implementatiefase: uitkomsten meting inbedden in ICT, start uitzetten vragenlijsten en 
inbrengen uitkomsten in de spreekkamer, implementatie verbeteringen zorgpad, start 
periodiek regulier zorgteam overleg 

4. Continue verbeteren: in een periodiek overleg worden de uitkomsten en kosten besproken 
en verbeteracties uitgezet (P-D-C-A). Tevens worden de andere zorgpaden 
geoptimaliseerd.  

 
Fase 1 en 2 vallen binnen de scope van dit verslag. 
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Resultaten 
 

Resultaten MS 
 
De gezamenlijke creatie van efficiënte zorgpaden georganiseerd rondom de patiënt en 
gebaseerd op de behoefte van de patiënt met de meest belangrijke uitkomst(resultaat)metingen 
voor deze patiënten stonden centraal. We zijn hierbij tot een mooi eindresultaat gekomen: 
 

 Een gedeelde set uitkomsten die relevant zijn voor de patiënt, een manier om deze te 
meten via vragenlijsten en het EPD en een meetpad zijn opgesteld. 

 

 Het MS-team gaat jaarlijkse vaste controles aanbieden aan alle MS patiënten. 
Aanvullende modules kunnen worden gestart via de Neuroloog en de Revalidatie arts, 
initiatief daartoe zal zijn op basis van de behoefte van de patiënt, de triage resultaten 
van PROMs en het uitkomsten MDO. 

 

 De verschillende symptomatische modules gaan worden aangeboden door een nauw 
samenwerkend symptoom-specifiek multidisciplinair team bestaande uit 
zorgspecialisten, MS verpleegkundigen en de betreffende revalidatie disciplines. Het 
MDO vormt het centrale platform voor al deze symptomatische modules. 

 
Momenteel wordt gewerkt aan het opstarten van een pilot door de inzet van een stagiair. In 
deze pilot wordt de nieuwe werkwijze uitgeprobeerd en geëvalueerd. Indien nodig wordt de 
werkwijze in overleg met het gehele team aangepast.  
 
Voor het op grotere schaal starten met het meten van de PROMS wordt gewacht op de start 
van de pilot met Vital Health. de verwachting was dat deze pilot op 1 april gestart zou kunnen 
worden. De verwachting nu is dat dit iets later wordt gezien het feit dat de 
contractonderhandelingen langer duren dan ingeschat.  
 
Waarde gedreven MS-zorg 
 
In onderstaand tabellen zijn de uitkomstmaten opgenomen die het behandelteam (incl. patiënt) 
overeengekomen zijn. Per uitkomstmaat zijn de meetinstrumenten en meetmomenten 
gedefinieerd. Tabel 1 bevat de data die door de patiënt aangeleverd zullen worden, tabel 2 de 
klinische data die behandelaars in het elektronisch patiëntendossier registreren (EPD). Tabel 3 
geeft een overzicht van de te registeren basiscondities van de patiënt en case mix variabelen.  
 
In figuur 2 is de zorgstructuur weergegeven. Dit is een overzicht van alle zorg die het MS team 
levert aan haar patiënten.  
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Tabel 1; uitkomstmaten aan te leveren door de patiënt (Patiënt gerapporteerd) 
 

 
Tabel 2; klinische uitkomstmaten te registreren in het EPD, inclusief meetmoment 
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Tabel 3; basis gegevens en case mix. 

 
 

 
Figuur 2; Zorgstructuur - welke zorg leveren wij aan onze MS patiënten: 
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Resultaten Schisis 
 
Het Schisis team heeft de volgende resultaten behaald: 
 

 Een gezamenlijke zorgstructuur voor de Schisis patiënten uit VUmc en AMC; 

 Uitkomsten set en meetpad jaar 0-22 (o.b.v. ICHOM set); 

 Enkele zorgpaden in detail uitgewerkt; verbeteracties geformuleerd; 

 Consensus over belangrijke mijlpalen en bijbehorende planning (zie figuur 3): vanaf 
eind 2018/ begin 2019 gaat de zorg voor Schisis patiënten VUmc/ AMC daadwerkelijk 
samengevoegd worden.  

 
Het Schisis team heeft ervoor gekozen de applicatie Klik te gebruiken voor het uitvragen van 
PROMS bij de patiënten. Het Schisisteam AMC werkt hier al meer waardoor het opschalen 
relatief snel georganiseerd kan worden. Op het moment van schrijven van deze rapportage 
wordt er hard gewerkt om de vragenlijsten in te bouwen in Klik. De verwachting is dat binnen 1 
of 2 maanden gestart kan worden met het met van de PROMs bij de patiënten. 
 
 

 
Figuur 3; Mijlpalen planning  

 
 
Waarde gedreven Schisis zorg 
 
Binnen het Schisis team is gekozen om de ICHOM set als basis te gebruiken en hier een aantal 
elementen aan toe te voegen. Deze toevoegingen geven nog meer inzicht in de kwaliteit van 
leven van de patiënt, evenals de beleving van de zorg (Patiënt Gerapporteerde Ervarings 
Maten).  
 
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de gekozen uitkomstmaten, bijbehorende 
meetinstrumenten en meetmomenten. Figuur 4 geeft de gezamenlijke zorgstructuur weer. 
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Tabel 4; uitkomstmaten aangeleverd door de patiënt (Patiënt gerapporteerd)  

 

 
Tabel 5; klinische uitkomstmaten geregistreerd in het EPD, inclusief meetmoment 
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Tabel 6; Case mix variabelen en PREMS  
 

 

 
Figuur 4; gezamenlijke zorgstructuur 
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Sturen op kwaliteit MS en Schisis  
 
Behandelteam  
 
De uitkomsten (zowel PROMS als klinisch) zoals afgestemd in het behandelteam zullen in de 
loop van 2018 structureel gemeten gaan worden. Deze inzichten zijn vervolgens de basis om te 
gaan sturen op het verbeteren van de kwaliteit. In het behandelteam worden de speerpunten en 
bijbehorende acties besproken. 
 
Patiënt 
 
Er is gekozen voor een methode van uitvragen van PROMS waarbij de voortgang van de 
klachten/ symptomen ook voor de patiënt op individueel niveau inzichtelijk is. Dit vergroot de 
zelfregie en de kwaliteit van het gesprek tussen arts en patiënt.  
 
Raad van Bestuur   
 
Totdat het behandelteam relevante KPI’s heeft geformuleerd zal de Raad van Bestuur in eerste 
instantie meten óf de PROMS en Klinische data besproken worden in de behandelteams. Dit is 
opgenomen in het dashboard VUmc. (zie conclusies en aanbevelingen voor nadere toelichting)   
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Conclusie en aanbevelingen 
 

Conclusies uit het MS team 
 
Wat heeft het opgeleverd voor het MS team? 

- Wij hebben helder gekregen hoe wij de MS zorg willen vormgeven volgens de principes 
van VBHC 

- Gezamenlijk en gedeeld plan 
- De neuzen staan dezelfde kant op: gezamenlijk doel 

 
Waar ben je trots op? 

- samenwerken, stimuleren en versterken 
 
Conclusies uit het Schisis team 
 
Wat heeft het opgeleverd voor het Schisis team? 

- Gezamenlijk (VUmc en AMC, multidisciplinair, met de patiënt) de uitkomsten set voor 
Schisis bepaald 

- Uitgewerkt implementatieplan (incl. ICT & Duidelijke begeleiding vanuit programmateam 
 
Waar ben je trots op?: 

- Het is gelukt om 2 separate Schisisteams om te vormen tot 1 Schisisteam met een 
gedeeld doel 

- VBHC geeft impuls om tot inhoudelijke verbetering van efficiëntere zorg te komen 
 

Ervaringen vanuit de patiënten die deelnamen in de behandelingsteams van de proeftuinen  
 
In de beide proeftuinen zijn patiënten betrokken bij de ontwikkeling van de uitkomsten set en de 
zorgstandaard. We hebben ze achteraf gevraagd naar hun ervaring: 

- We vonden het een veilige setting en waren vrij om onze mening te geven 
- We ervoeren voldoende ruimte voor inbreng 
- Er was een open houding van het gehele zorgteam 
- Er werd goed geluisterd 
- We konden niet overal inbreng leveren. Zo hadden we niet veel input voor het zorgpad 

en de keuze van de meetinstrumenten 

- We vonden het wel belangrijk om ook bij de ontwikkeling van het zorgpad en de keuze 
voor meetinstrumenten aanwezig te zijn 

- We vinden de richting van de huidige plannen heel fijn 
- We gaan “Samen op pad voor merkbaar nog betere zorg” 

 

Conclusies vanuit het programmateam 
 
De methode met 5 bijeenkomsten met de teams werkt. De aanpak werkt positief op het team. 
Besloten is om door te gaan met nieuwe proeftuinen en de aanpak verder te ontwikkelen.  
 
De volgende onderdelen zijn toegevoegd in de nieuwe aanpak: 

- Het zorgteam is niet gewend te denken in waarde (uitkomsten / kosten). Dit verdient 
aandacht in de pressure cooker sessies.  

- De invulling verdient verrijking met analyses die reeds beschikbaar zijn (bv zorgprofiel, 
inzicht in kosten, procesmaten) 

- Naast uitkomsten (klinisch en PROMS) ook ervaringen en procesmaten opnemen in het 
dashboard 

- Samen concreet nadenken over verbeteringen / innovaties 
- ICT is cruciaal voor starten met uitzetten vragenlijsten op grotere schaal en dus voor 

het slagen van het project  het is gebleken dat het inrichten van ICT veel doorlooptijd 
vraagt. We bevelen aan om hier heel vroeg mee te starten. 

- Gezamenlijk multidisciplinair zorgpad opstellen is waardevol voor het zorgteam en geeft 
inzichten voor verbeteringen 
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Gebruikte methode is in te zetten in het alliantieproces om team bij elkaar te brengen: 
 
Chantal van der Horst (plastisch chirurg, AMC) over de waarde van de proeftuinaanpak bij het 
samengaan van twee teams: “Voor teams die nogal divergeren in hun aanpak is dit een hele 
goede manier om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit heeft ons behoorlijke geholpen om 
nader tot elkaar te komen. Het is ook echt een stok achter de deur om stappen te zetten.” 
 
Peter Don Griot (plastisch chirurg VUmc): “sessies hebben ervoor gezorgd dat de 
samenwerking tussen de Schisis teams enorm is verbeterd. We probeerden te grote stappen te 
zetten en in deze sessies zetten we kleine stappen.” 
 
Stuurinformatie  
Zorgprofessionals zijn gedreven om de zorg continue te verbeteren. Door consensus te 
bereiken in welke uitkomstmaten daadwerkelijk de kwaliteit van de zorg in beeld brengen 
ontstaat er energie om te gaan verbeteren. Het is essentieel dat deze informatie herkenbaar is 
voor de professional en op een eenduidige en eenvoudige manier te raadplegen is.  
 
Omdat gestuurd wordt op parameters die relevant zijn voor het betreffende ziektebeeld is de 
waarde van deze stuurinformatie minder relevant voor hoger management (inclusief raad van 
bestuur). De eerste inzichten vanuit het behandelteam en benoemde verbeterpunten geven 
interessante inzichten voor juist deze laag van de organisatie. Er was hoop om eerder deze 
data beschikbaar te hebben. ICT en de snelheid waarmee zorgteam deze nieuwe manier van 
denken en werken eigen maken is echter lager dan in eerste instantie ingeschat. Dit levert 
interessante lessen en inzichten op voor een verdere uitrol binnen VUmc en daarbuiten.  
 
Het behandelteam heeft daarnaast voornamelijk een drive om de kwaliteit (en dus uitkomsten) 
te vergroten, de Raad van Bestuur zou daarin ook de kosten- en/of procesmaten graag in 
meenemen. Hoewel dit logische en voor de hand liggend is blijkt de praktijk grilliger. Het 
koppelen van data uit verschillende bronsystemen (DOT/DBC’s, EPD, PROMS) en ze visueel 
weergeven als stuurinformatie vraagt nog meer uitwerking.  
 

Conclusies vanuit bestuurder 
 
De Raad van Bestuur van VUmc heeft voor 2018 besloten verder te gaan met het programma 
waarde gedreven zorg (VBHC) en besloten het aantal aandoeningen uit te breiden naar 10 
aandoeningen.  
 
Uit de kaderbrief: “Versterken kwaliteitsprofiel: eind 2018 wordt de waarde van de zorg gemeten 
en verbeterplannen opgesteld bij 10 ziektebeelden op basis van VBHC-principes”.  
 
Om de voortgang te volgen en te kunnen sturen op het verbeteren van de kwaliteit is 
vooralsnog besloten het aantal proeftuinen op te nemen in het strategische dashboard waarin 
VUmc haar strategische doelstellingen monitort. Zie onderstaand voor een plaatje van dit in 
ontwikkeling zijnde dashboard. Zoals omschreven in het hoofdstuk Resultaten zal de Raad van 
Bestuur in eerste instantie meten óf de PROMS en Klinische data besproken worden in de 
behandelteams. Op termijn kan dit vervangen worden door relevante KPI’s betreffende de 
uitkomstmaten.  
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Figuur 4: Strategisch dashboard VUmc: concept, geen reële cijfers.  

 
Het waarde gedreven sturen op deze aandoeningen wordt vanaf 2019 opgenomen in de  
planning & control cyclus. Om goed te kunnen sturen op de waarde verbetering op divisie- en 
Raad van Bestuur niveau wordt een selectie van de indicatoren set per aandoening 
weergegeven in een periodieke rapportage voor de Raad van Bestuur. 
 
Per aandoening betreft dit:  

- Populatie waarvoor ziektelast inzichtelijk is: het aantal patiënten waarvoor uitkomsten 
(PROMS en klinische uitkomsten) gemeten worden. Het doel is om binnen korte 
periode uitkomsten te meten voor de gehele populatie MS en Schisis.   

- Uitkomstindicatoren (klinisch & PROMS): de belangrijkste klinische uitkomsten zoals 
complicaties en kwaliteit van leven (PROMS). Door het verloop in de tijd te tonen wordt 
het effect van zorginnovatie en sturing op uitkomsten zichtbaar. Zo is voor MS het 
aantal schubs een belangrijke uitkomstindicator. En voor Schisis is spraak een 
belangrijke uitkomst.  

- Kostendragers: de kostendragers zijn essentieel voor het inzichtelijk maken van de 
waarde van zorg en voor sturing binnen de P&C. Per aandoening wordt vastgesteld wat 
de belangrijkste kostendragers zijn en hoe deze inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 
Voor MS ligt de nadruk hier op poliklinische activiteiten door de verschillende 
disciplines. Bij Schisis ligt de nadruk naast de poliklinische activiteiten op de 
chirurgische ingrepen (voor zowel plastische chirurgie, KNO als kaakchirurgie) en 
bijbehorende klinische opnames.  

 
Deze inzichten vormen zowel aanknopingspunten voor de Raad van Bestuur om met 
divisiebesturen in gesprek te gaan als een handvat voor strategische zorginkoop. Dit vormt de 
eerste stap richting ziekenhuisbreed waarde gedreven werken.  
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Wat levert het op? 
 
Om in de toekomst goede kwaliteit van zorg te kunnen (blijven) bieden, zal men in de 
gezondheidszorg expliciet met de waarden van de patiënten rekening moeten houden. 
(Bastemeijer). 
 

 
Bastemeijer et al. PEC 2016 

 
Value Based Healthcare zet daarin een goede stap en brengt de gezondheidszorg naar meer 
persoons gerichte zorg met respect voor voorkeuren, behoeften en waarden van de individuele 
patiënt. Het gaat er om dat de zorg die we met multidisciplinaire teams aanbieden meer 
toegevoegde waarde oplevert voor de patiënt, zijn naasten en het zorgteam. Die meerwaarde 
benoemen we in uitkomstmaten. Bijvoorbeeld ‘het zelfbeeld’ van de patiënt. In hoeverre is 
gebleken dat wij hier met onze zorg een positieve invloed op hebben gehad? En hoe kunnen 
we onze zorgprocessen zo aanpassen en verbeteren, dat we dit zelfbeeld nog positiever 
beïnvloeden. Een aanpak die leidt tot zorginnovaties. 
 
Om dit in de uitkomstmaten te meten zijn PROMs onmisbaar. Dit vanwege de volgende 
redenen;  

- PROMs zijn belangrijk om de ziektelast te begrijpen 
- Vooral van belang bij morbiditeit (en lage mortaliteit) 
- Startpunt voor verandering van therapie 
- Betere communicatie en gezamenlijk beslissen (shared decision making) 
- Maakt bijwerkingen van een behandeling duidelijk 

 

Randvoorwaarden en (niet) werkzame elementen 
 
Voor een goede start met betrekking tot Value Based Healthcare dient met het volgende 
rekening gehouden te worden: 
 

1. De basis is op orde 
2. VBHC-organisatie en voorzieningen onder centrale verantwoordelijkheid 
3. VBHC-initiatieven decentral (integrated practice units) 

Prof. Dr. J. Kieviet 

 
Voor een juiste datacollectie dient de bronregistratie op orde te zijn. “Garbage-in-Garbage-out”. 
Ook dient er goed gekeken te worden naar wat men registreert. Er bestaat een overkill aan 
zogenaamde kwaliteitsregistraties en zorg voor de nodige operationele en logistieke 
uitdagingen (dubbel registratie, onttrekking van menskracht en middelen t.a.v. het primaire 
proces). Hierin moeten keuzes gemaakt worden.  
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Wat registreer je bijvoorbeeld wel en wat niet en sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande 
registraties. Kernvragen hierbij: 

1. Welke informatie is er nodig? 
2. Als we weten welke informatie er nodig is, is die informatie (doelmatig) haalbaar en 

betrouwbaar? 
3. Gegeven dat die nodige informatie beschikbaar en betrouwbaar is, hoe sturen we er 

dan mee? 
  
Daarnaast dient de ICT-ondersteuning goed ingeregeld te zijn voor het verzamelen, verwerken 
en analyseren van data en voor het bespreekbaar maken in de spreekkamer. Aandachtspunten 
zijn hierbij de regie rondom het verzamelen van data, de datakwaliteit en het gebruik hiervan.   
Ook is het belangrijk dat de initiatieven vanuit de medische aandoeningen zelf komen. Dit geeft 
de meeste kans van slagen op een succesvol multidisciplinair zorgproces dat is ingericht 
rondom een medische aandoening. 
 
Vanuit de centrale organisatie dient over het volgende te worden nagedacht: 

1. Definieer de patiëntengroepen (welke patiënten horen thuis in welke groep?) 
2. Definieer resources (medewerkers, budget, materialen, etc.) 

 
Vanuit de decentrale organisatie dient over het volgende te worden nagedacht: 

1. Definieer mandaat – de trekker van de proeftuin; 
2. Definieer uitkomsten – welke structuur hanteer je, wat is generiek en wat specifiek per 

aandoening?  
3. Bepaal met elkaar de nieuwe manier van werken. 
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