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• Algemeen kader kwaliteitsbeleid zorg

• Landelijke ontwikkelingen: uitkomstinformatie

• Ambities Zorginstituut

• Ambities VWS : meer uitkomsten

• Programma Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen

• ICHOM als standaard

waar geeft ICHOM wel/niet antwoord op

wat zijn de plussen en minnen van ICHOM
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Kwaliteitsinformatie – ontwikkelingen (1)
2004 - eerste indicatorenset IGZ

Marktwerking

• 2007 - 2012 Zichtbare Zorg

• CKZ, KiesBeter

• keurmerken

2014 - Zorginstituut

• Register, Transparantiekalender

2015 – VWS Jaar van de Transparantie

• Subsidieregeling

• K&D agenda
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Kwaliteitsinformatie – ontwikkelingen (2)

K&D – 25 van de 30 landelijke gegevens beschikbaar

DICA, LROI, SBGGZ

Santeon Zorg voor Uitkomst

Transparantiekalender:

uitkomsten van 9 naar 15% (2017)

Nog steeds veel structuur en proces informatie
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Maatschappelijke ontwikkelingen

Patiënt/burger centraal

• Uitkomsten van zorg rond patiënt

Uitkomsten voor de patiënt relevant, zelf keuzes maken, beheer eigen 
gegevens

• Zorg georganiseerd rond de patiënt

Behoeftes van patiënt leidend bij organiseren van de zorg

• Patiënt beslist mee

Patiënt in en andere rol (beheerder, kiezer, mee-beslisser)

Digitalisering van de samenleving
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Ambities Zorginstituut

We willen de individuele burger beter over zijn opties en zijn eigen 

gezondheidssituatie informeren 
Verbeteren informatie-uitwisseling

Betekenisvolle en relevante informatie over het zorgproces geeft de patiënt en naasten de 
mogelijkheid meer invloed op de keuzes voor een behandeling of zorgaanbieder. Eventueel 
samen met de zorgaanbieder kan iedereen kiezen voor de zorg die het beste past.

Regie op eigen gezondheid is uitgangspunt.

We willen de innovatie- en verbetercyclus in de zorg sneller laten 

draaien 

We willen de geloofwaardigheid van de verplicht verzekerde zorg 

vergroten 
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Ernst van Koesveld, ICHOM conference 20177

Orchestrate:
• Standardization
• Disclosure
• Clinical
guidelines

Stimulate:
• New 
contracting
practices

• Experiments

50% outcome

transparancy in 

2021

2020 access

to medical
record

Inspiring
frontrunners

• What matters to
patients

• Management by
speech

Enabling
infrastructure

Create room to innovate
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GOVERNMENT’S ROLE AMBITION ACTION

• Ambition
• Convenants
• Monitoring

Ambities VWS



Uitgangspunt: informatie over relevante uitkomsten voor patiënten zodat

• patiënt kan kiezen in welke spreekkamer hij terecht komt

• in die spreekkamer gezamenlijk de juiste beslissingen kunnen worden 

genomen

Doel: Binnen vijf jaar voor ruim de helft van de ziektelast inzicht in 

uitkomsten die ertoe doen voor patiënten

Vindbaar, begrijpelijk en bruikbaar

Maatregelen:  

1. Kwaliteitsregistraties inzetten voor samen beslissen

2. Mogelijk maken dat patiënten uitkomsten kunnen rapporteren

3. De samenwerking op internationaal niveau (ICHOM)
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Brief VWS aan TK februari 2017



Uitkomsttransparantie



Programma 
Uitkomstinformatie 
voor Samen 
Beslissen



1. Bestuurlijk commitment

Bestuurlijk overleg Transparantie

Hoofdlijnenakkoord

Informatie Beraad

Bilateraal met koplopers

Hoe komen we tot een selectie van aandoeningen/condities waar 

uitkomsten transparant moeten/kunnen worden? 

Hoe komen we tot 50% van ziektelast?

3. ICHOM

Wat is het gevolg als we afspreken alleen nog maar te werken met 

internationaal gestandaardiseerde en gevalideerde instrumenten?
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2. Selectie aandoeningen/condities

Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen
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4. Zorg dat patiënten hun uitkomsten kunnen delen

Bij voorkeur in een PGO

5. Zorg dat uitkomsten gebruikt kunnen worden voor Samen 
beslissen

• In gesprek met behandelaar: keuze behandeling en keuze 

behandelaar

• “Patiënten zoals ik”, wat kan ik verwachten van de zorg?

6. Stimuleer implementatie

• Vrijstelling van aanleververplichting

• Andere tools?

Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen



Samen met koplopers
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Registraties

Doel is om de zorg te helpen verbeteren op basis van uitkomstmetingen, volgens 
het principe van Value Based Healthcare

23 Standaard sets met uitkomsten
Streven: in 2017 50% van de ziektelast

Open standaarden:  www.ichom.org

International Consortium for Health Outcome Measures

Goeroe

http://www.ichom.org/


ICHOM : Pregnancy & Childbirth

Klinische Uitkomsten (o.b.v.  EPD 
en registraties)

Patiënt gerapporteerde uitkomsten



ICHOM project

Wat zijn de effecten van het plaatsen van ICHOM sets met 

patiëntrelevante indicatoren op de Transparantiekalender voor de 

verschillende gebruikersdoelen en helpt het overnemen van ICHOM 

sets ons om tempo te kunnen maken?

A  Kan uitkomstinformatie worden gebruikt om spreekkamer te kiezen?

B  Welke gegevens vallen weg als alleen uitkomsten (ICHOM)?

C  Hoe moet landelijke implementatie worden ingericht?

D  Hoe moet internationale governance geregeld worden?
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De samenwerking op internationaal niveau



Wat is anders aan ICHOM?

Alleen uitkomsten meten 

Veel patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMS: vragenlijsten)

Patiënt kenmerken vastleggen voor vergelijkingen

Meer gericht op vergelijken patiëntgroepen dan vergelijken 
zorgaanbieders
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Issues

ICHOM/uitkomstinformatie ≠ Samen Beslissen

Weinig ervaring met gebruik van uitkomsten in de praktijk (NL loopt voorop)

Impact van benchmarken op basis van uitkomsten

Definities internationaal versus nationaal 

Bijv. primaire partus

Voorlopig vooral gericht op de cure, met name 2e lijn

Veel nodig op het gebied van infrastructuur/IT
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Meer informatie Programma Zorginstituut
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2017/09/20/nieuw-programma-stimuleert-

samen-beslissen-over-de-behandeling
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https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2017/09/20/nieuw-programma-stimuleert-samen-beslissen-over-de-behandeling

