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VERSLAG Linnean- bijeenkomst     

2 oktober 2018, UMC Utrecht   

 

 

Welkomstwoord, Arie Franx 

Het Linnean-initiatief heeft inmiddels 216 ‘volgers’: zorgverleners, bestuurders, IT-mensen en 

patiënten. Linnean is bewust geen formele organisatie, maar met elkaar zijn we een beweging die 

het gebruik van uitkomsten in de zorg wil versnellen. We verzamelen en delen kennis. 

  

Binnen Linnean zijn acht werkgroepen, georganiseerd rondom thema's. Deze thema’s zijn gebaseerd 

op de knelpunten die destijds zijn bepaald in Washington. De werkgroep Doel definiëren is inmiddels 

opgeheven. De werkgroepen Kosten en Bekostiging starten vandaag. Er wordt momenteel gebruik 

gemaakt van een tijdelijke webpagina op www.zorgzicht.nl. Volgend jaar zijn we op het IHI-congres 

in Glasgow aanwezig, én bij het ICOM-congres in Rotterdam, om te vertellen over dit initiatief. 

 

 

     
 

 

Introductie - Jan-Willem Lammers, directeur Kwaliteit van Zorg & Patiëntveiligheid van UMC Utrecht 

Prof. Dr. Lammers heette ons van harte welkom bij het UMC Utrecht. Hij gaf het initiatief een aantal 

overdenkingen mee:  

 Er zijn veel verschillende termen voor waarde(n)gedreven zorg. Begrijpen patiënten en 

zorgmedewerkers nog wel wat we bedoelen?  

 Zorgmedewerkers voelen zich geen onderdeel van Value Based Healthcare (VBHC).  

 In plaats van waardegedreven zorg zou de term patiëntgedreven zorg gehanteerd moeten 

worden: zorg afgestemd op de specifieke behoeften, waarden en mogelijkheden van de 

individuele patiënt. Samen op een zinvolle manier informatie opvragen zonder de patiënt te 

overvragen.  

 Hoe betrek je andere zorgmedewerkers in het proces, zodanig dat begrippen gaan leven en je 

een betere invulling kan worden gegeven aan goede zorg? 

 

Ook gaf de heer Lammers een aantal voorbeelden gericht op patiëntgedreven zorg, waaronder het 

realtime patiëntenportaal. Daarin is de patiënt écht partner in de zorg en moet hij zijn eigen 

uitkomsten van onderzoeken kunnen zien. 
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Hoe denkt VWS over uitkomstgerichte zorg – Bas van den Dungen, Directeur Generaal Curatieve Zorg van 

Ministerie van VWS  

 

Uitkomstgerichte zorg bouwt voort op de activiteiten die in de afgelopen jaren zijn gedaan rondom 

het beschikbaar maken van (uitkomst)informatie. Na het jaar van de Transparantie (2015), volgde 

de jaargangen Samen Beslissen (2016), Samen Beslissen voor psychosociale Zorg (2017) en Het 

gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen (2018). Volgend jaar gaan we hierop door, 

met het thema in de ketens in de curatieve zorg. Hierbij gaat het juist niet om alleen het beschikbaar 

maken van informatie, maar ook over de bruikbaarheid binnen het proces van Samen Beslissen. Het 

programma Uitkomstgerichte Zorg wil uitdrukken dat we kijken naar de internationale 

ontwikkelingen maar dit wel terugbrengen naar de Nederlandse maat. We geven een eigen draai, 

omdat Nederland niet gelijk is aan een ander land. Dit is opgeschreven in een Kamerbrief en daar is 

de politiek op af te rekenen. Deze kabinetsperiode gaan we aan de slag met vier ontwikkellijnen. 

 

1. Uitkomstinformatie: Er wordt al veel geregistreerd, maar we willen voor 50% van de 

ziektelast uitkomstinformatie in kaart brengen. Om van uitkomstinformatie te leren, voor 

een beter gesprek in de spreekkamer, én voor inkoop van zorg (en in die volgorde!).  

2. Samen Beslissen: Niet alleen patiënten in positie brengen maar ook zorgververleners en 

zorgverzekeraars. Essentieel is dat samen beslissen de norm wordt. Als je iets ernstigs hebt, 

en je zit tegenover de dokter dan lijkt het toch heel anders: samen beslissen is voor de 

patiënt moeilijk. Dan heeft het zin als de zorgverlener dat begrijpt en daarin ondersteunt. 

3. Bekostigen en organiseren: Hoe kan meer uitkomsten in de organisatie en financiering 

van uitkomsten meer ruimte geven? Zorgverzekeraar Menzis probeert dit voorzichtig te doen 

en kreeg veel reactie op het nieuws daarover. Er is nog best een slag te slaan voordat je 

hierin echt kan belonen. Laat staan het bestraffen van niet goede uitkomsten. Ook in 

contracteren zou het een rol moeten spelen. 

4. ICT en informatie: je moet wel toegang hebben tot de gegevens, voor patiënten. Er lopen 

al veel trajecten om patiënten informatie te geven en IT is een belangrijk aspect hierin. Er is 

veel winst te behalen.  

  

Het programma is geen rechte, gebaande weg maar een weg met allerlei kronkels. Belangrijk 

uitgangspunt: we gaan aan de slag, ook al weten we dat er obstakels zijn. Het is ook belangrijk om 

mensen die al aan de slag zijn te stimuleren en te voorzien. We hebben te maken met vaste 

stakeholders zoals brancheorganisaties, want uitkomstgerichte zorg staat in verschillende 

hoofdlijnenakkoorden zoals van de medisch specialistische zorg en huisartsen. We hebben koplopers 

nodig en de verbinding naar het veld. Daarnaast gaan we de diepte in op alle lijnen aan de hand van 

twee aandoeningen: hoe werkt het als je die hele cyclus doorloopt, kan je dan stappen zetten in 

uitkomstgerichte zorg? We sluiten aan op bestaande initiatieven (bijv. MedMij). Hoe gaan wij regelen 

dat er meer in netwerken wordt gewerkt? Het programma Uitkomstgerichte zorg is niet geslaagd als 

de ervaren regeldruk niet is verminderd. ‘Dit doet ertoe' geeft meer energie dan info verzamelen die 

er niet toe doen. We doen het met elkaar. 

 

Hoe denk het Zorginstituut over uitkomstgerichte zorg – Sjaak Wijma, voorzitter van Zorginstituut 

Nederland 

 

Bij het ICHOM-congres in Washington was het Linnean-initiatief op bezoek bij VWS en het 

Zorginstituut. Nu zijn VWS en het Zorginstituut trots dat ze te gast zijn bij het Linnean-initiatief. Met 

het programma Uitkomstgerichte zorg vormen we met elkaar een platform om kennis te delen en te 

organiseren. Linnean kan een verbinding vormen tussen alle bestaande initiatieven. Een brug tussen 

de zorgpartijen en beleidsmakers. 

 

Wat doet het programma? Het zoveel mogelijk bij elkaar houden van kennis en het structureren 

ervan. Wij beslissen niet maar zorgen wel dat initiatieven aan de slag gaan. Wat belangrijk is, is om 
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naar de hele cyclus te kijken. Dit gaan we voor een aantal ziektebeelden uitzoeken: wat betekent 

dat nou, uitkomstgerichte zorg? Welke obstakels komen we tegen en welke oplossingen worden 

gevraagd? Wat moeten we regelen? Daarbij richten we ons eerste op de spreekkamer, en daarna op 

transparantie naar buiten toe.  

 

We doen het eerst voor professionals en patiënten. Voor twee aandoeningen gaat het programma 

dat in kaart brengen. Samen met ziekenhuizen maar ook in samenwerking en verbinding met Linnean 

en partijen die bijvoorbeeld al subsidie ontvangen omtrent het gebruiken van uitkomstinformatie 

voor samen beslissen. We willen kennis en vaardigheid graag delen met andere initiatieven. Sjaak 

en Bas zijn eindverantwoordelijk voor het programma en het is belangrijk dat partijen van het 

Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg1 meedenken. Intern moet je de informatie kunnen 

gebruiken voor je eigen verbetercyclus. Wat betekent dat voor je behandelingen, samen beslissen 

en transparantie? Die cyclus moet je meerdere keren doorlopen. Zodat we met elkaar, als we tegen 

een obstakel tegenkomen, dit oplossen. 

 

  

    
 

 

Vragen vanuit de zaal voor Sjaak en Bas 

Als jullie in 2022 terugkijken, wanneer zijn jullie trots? Als we voor 50% van de ziektelast 

de uitkomstinformatie hebben vertaald?  

Bas: Dat is hooguit een middel. Mooier is als het vanzelfsprekend is geworden dat patiënt en dokter 

praten over ‘patiënten zoals ik’. Als we dat bij 20% van de patiënten kunnen bereiken, is dat mooi. 

Om op die manier het gesprek te kunnen voeren. Tweede wens: als het lukt om eens een keer niet 

alleen maar het eigen wiel uit te vinden maar ook gebruik te maken van andere (internationale) 

wielen waar wij zelf ook ontzettend bij betrokken zijn. Denk aan de nachtmerrie van de DBC-

systematiek. We hadden dat toen zo anders kunnen doen, maar we waren zo eigenwijs om het zelf 

te willen doen.  

 

Sjaak: Terugkijkend zou ik het mooi vinden als we deze bijeenkomst nog kunnen herinneren, dat 

hier de geest uit de fles kwam. Dat we in 2022 niet meer praten over gemiddelde uitkomsten maar 

dat je als patiënt weet wat voor jóu het beste werkt. En dat ik als patiënt ook de interesse en 

mogelijkheid heb om voor die eigen uitkomsten te gaan. Dan zou het geslaagd zijn.  

  

We gaan voor: minder regeldruk en meer werkplezier.  

 

 

 

 

 

                                                
1
  de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), 

Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars 

Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 
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Hebben jullie voor ogen wat goede indicatoren zijn? Het merendeel van de zorg vindt buiten het 

ziekenhuis plaats. 

Bas: Als iedereen zijn eigen uitkomsten bedenkt, wordt het heel complex. Je probeert het met elkaar 

te verenigen. Voor de patiënt maakt dat niet uit, die komt namelijk bij de fysiotherapeut, de huisarts 

of het ziekenhuis. Er zijn inmiddels al wel een aantal gegevenssets van IHCOM die multidisciplinair 

zijn ontwikkeld. De ervaring is wel dat het aantal indicatoren niet minder wordt. 

 

Sjaak: Uiteindelijk draait het om de patiënt: wat heeft die eraan? We zien nu dat er veel informatie 

geregistreerd wordt voor een ander belang.  

 

Ik hoop dat er over een jaar meer olievlekwerking is. Nu ligt extreem de nadruk op uitkomstgedreven 

zorg, maar kijk ook naar de waarden: niet altijd alles doen wat kan. Focus is heel sterk op Proms en 

ICHOM, maar het proces kan ook heel belangrijk zijn. We kunnen ook samen beslissen zonder 

uitkomstinformatie! 

Bas: Ja, maar het gaat niet vanzelf. Hoe kan je het beter doen, daar heb je proceskenmerken voor 

nodig. Dat is onderdeel van de leercyclus van de zorgprofessional. Je ziet veel nieuwe initiatieven 

starten. We zetten de schijnwerper op de spreekkamer.  

 

ICHOM is gedefinieerd door wetenschappers terwijl de patiënt daar geen behoefte aan heeft  

Bas: Wat is relevant als uitkomst, wat is belangrijk voor patiënt? Dat hoeft niet alleen maar de 

medische uitkomst te zijn. ICHOM-sets hebben meer dan dat. Bij ICHOM wordt mooi werk gedaan, 

zonde om het niet mee te nemen. Niet 1 dimensionaal achter ICHOM of uitkomsten gaan staan. 

Schijnwerper wordt gezet op uitkomstinformatie zodat daar meer aandacht voor is. Focus: ‘Patiënten 

zoals ik’. 

 

Sjaak: Maatschappelijk speelt er veel meer, voor samen beslissen heb je uitkomsten nodig maar het 

gaat uiteindelijk om het functioneren van de patiënt. Voorbeeld: patiënt in rolstoel met knieoperatie. 

Focus op de beleving en waarde van de patiënt. Daar blijven we het om doen. We moeten ook 

realiseren dat indicatoren en transparantie niet gelijk zijn aan de registratie. Eerst maar de gouden 

berg waar wij al op zitten ontsluiten. 

 

Wat wij in de gaten moet houden is: wat is er nodig om patiënten beter te maken. Dat is lastig. Dat 

zijn processen die we zorgvuldig moeten uitvoeren. Dat is ook basisgedachte van ICHOM: in welke 

mate beter worden vanuit de patiënt. ICHOM is zich bewust dat er verbeteringen mogelijk zijn in het 

proces. Veel spraakverwarring, moeten we medische- en structuurinformatie meenemen of niet? We 

gaan met z'n allen die weg op en denken na over de gezondheid van de patiënt. Het zou mooi zijn 

als we dat normaler gaan vinden.  

  

Ik heb de Kamerbrief gelezen, in de eerste drie alinea’s wordt uitgelegd dat het gaat om zorg die het 

beste past. Wat is de puzzel: hoe kan je vanuit deze gedachten een verbinding maken naar een 

uitkomst, die toch nog gaat over ‘patiënts like me’? 

Bas: De vraag is mijn antwoord: het feit dat er niet één beste uitkomst is, daar moeten we aan 

wennen. Als we het hebben over belonen van uitkomsten, dan is het niet één uitkomst maar patiënt 

gerelateerd. Tegelijkertijd zijn mensen ook niet zo uniek, er zijn vergelijkbare situaties en mensen. 

Daar kan je naar kijken, dat is mijn uitkomst. Voor patiënten is dat relevant.  

 

Daarnaast is er ook een professioneel oordeel, als ik dit zie, dan zijn dit de opties. We hebben dit tot 

nu toe nog niet zo gedaan, daar moet je met elkaar in gesprek over gaan. Uitdaging is dat je niet 

naar gemiddelden kijkt, maar toewerkt naar n=1. Groepen patiënten waarbij je kan zeggen: in deze 

situatie zou je dit kunnen doen. 
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Samen beslissen lijkt mij iets wat een goede arts van nature meeneemt. Samen Beslissen gebeurt 

waarschijnlijk nog onvoldoende, anders zou je het niet als ontwikkellijn meenemen. Hoe stimuleer 

je daadwerkelijk dat in de spreekkamer die verandering gebeurt, als het niet via de financiële kant 

gebeurt? 

Bas: In de contracten kan je wel uitdagen of uitkomsten op een betere manier belonen. Vandaar de 

belangrijke rol voor de zorgverzekeraar. Dat je meer krijgt voor betere resultaten. Menzis zet door, 

we zien andere trajecten over ketenzorg waarbij bundels in worden gekocht en dat gekoppeld wordt 

aan uitkomsten (Zilveren kruis). Intrinsieke motivatie is niet altijd voldoende, het gaat ook om 

afspraken maken in de contractering. Nog voor we de bekostigingscyclus op de kop gooien.  

 

Een vraag over het diagram. Ik was medisch specialist, ik dacht dat het ziekenhuis het centrum van 

het universum was. Ik vraag mij af waarom er is gekozen voor ziekenhuizen in plaats van voor 

zorginstellingen. 

Sjaak: In vorige Linnean-bijeenkomst ook gezegd dat je het door de keten heen moet doen. Laten 

we vaststellen dat we de rest wel moeten betrekken maar een pragmatische vraag: wat kan je nu 

aan? Je hebt gelijk dat we de zaak erin simplificeren.  

 

Een observatie: enerzijds registratielast naar beneden, maar aan de andere kant moet er info naar 

patiënten, dus heb je info nodig over die patiënten (en dus registratie). Met drie indicatoren is 

‘patients like me’ niet mogelijk. ICHOM is zoeken naar gevalideerde vragenlijsten voor patiënten op 

kwaliteit van leven, die verhouden zich niet 1 op 1 met het patiëntenperspectief. We waren coping 

aan het meten in plaats van de feitelijke stoma. Het zijn niet alleen de patiëntgegevens maar ook de 

medische gegevens (wel/geen stoma). 

Bas: Wat ons nog niet is gelukt, is de gegevens te ontsluiten die er al zijn. Daarom heb je ook zoveel 

registraties. We hebben goede IT en standaarden nodig om dat slimmer te doen.  

Sjaak: Veel zaken registreer je nu dubbel en dat is extra werk voor de informatie.  

  

We praten veel over zorg en ziekenhuis, en zorgziekte en gedrag. Er zijn al VBHC-voorbeelden waar 

preventie in meegenomen is. Dat is een belangrijk aandachtspunt. Ik wil daarnaast een lans breken 

voor verpleegkundigen. Hoe gaan wij patiëntenverenigingen in stelling brengen om hier scherp op te 

zijn. 

 

Er is nog veel nodig om de patiënt te positioneren. Makkelijk om vanuit medische professie 

patiëntvertegenwoordigers van tafel te vegen, terwijl zij wel degelijk veel te zeggen hebben. Over 

welke uitkomsten hebben we het nu uiteindelijk? Wat is belangrijk voor mij?  

Sjaak: Het uitgangspunt is ‘what matters to you’. 

 

Daag ons uit (VWS en ZIN) om met goede resultaten te komen, anders schiet het niet op.  

 

Als patiëntverenging is het belangrijk dat wij namens groepen patiënten kunnen spreken, daar 

moeten wij voor in de gelegenheid worden gesteld. Onze drijfveer is vanaf 2006 dat de patiënt met 

de voeten moet kunnen stemmen. Wij kunnen dit soort initiatieven 'misbruiken' om tot 

uitkomstinformatie te komen. Er is meer voor nodig, we moeten ook aan patiënt duidelijk te maken 

dat het een deur verderop toch ook beter kan. Wij doen met vrijwilligers de uitvoering van de 

zorgverzekeringswet.  

Bas: wat ik zou willen vermijden is dat we professionele patiënten krijgen, dan gaan we te ver afstaan 

van de realiteit.  

ICHOM is niet heilig maar daarin zitten ‘patient advocates’. 2/3e van de set is op de patiënt gericht. 

Moet patiënt professionaliseren, nee? Maar hun stem wel. In Linnean hebben we ook een tekort aan 

‘patient advocates’, dat is een wezenlijk probleem. Probleem is dat daardoor de focus ligt op ziekte-

specifieke informatie zoals morbiditeit en mortaliteit. Gaat het in dienstverlening niet om wat klant 

belangrijk vindt?  

Sjaak: Hoe krijgen we de patiënt goed aan tafel? Belangrijk om mee te nemen voor Bas Lohman en 

Dimitri Schakelaar. 
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Voorzitter, Frits van Merode, IT / Data werkgroep 

 

Frits geeft aan dat er veel problemen binnen de werkgroep besproken zijn, maar dat veel IT- 

problemen geen IT-problemen zijn. Waar gaat het om? Voor Samen beslissen is het nodig om 

brongegevens vast te leggen, te kunnen analyseren en te gebruiken in de spreekkamer. IT wordt 

beschouwt als kosten die beheerst moeten worden. Ze kunnen juist opbrengsten leveren! Frits ligt 

twee benaderingen toe: 

1. Knelpunten en die oplossen. Dit is ‘Old power denken’. Dit heeft weinig met ‘patients like me’ 

te maken. Je pakt het proces dat je wilt meten en bekijkt welke uitkomsten je wilt hebben. 

Er zijn zeer veel knelpunten om te analyseren. Als voorbeeld: stekker/stopdoos moeten 

aansluiten op elkaar. Daarnaast moet de context waarin data wordt gebruikt meegenomen 

worden. Je zult zien dat de dokter gewend is om data in bepaalde context op te slaan, data 

van een andere dokter geeft geen vertrouwen omdat gemeenschappelijke context ontbreekt 

(=sociaal probleem).  

Klinische bouwstenen (ZIB’s) zijn een echte vooruitgang met vijf jaar geleden. Belangrijk bij 

het gebruik van portalen is dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van real-time 

feedback. 

2. New Power (Henry Timms) onderzoeken strategieën van ‘patiënts like me’ met andere 

platforms zoals Facebook. Old/new power model versus old/new power values. Facebook is 

hiërarchisch en ouderwets maar doet nieuwe dingen. ‘Patients like me’ betreft nieuwe 

decentrale macht. In moderne platforms is er veel informele governance. Cloudwisdom, 

radicale transparantie, do it yourself. We gaan het zelf organiseren. Veel kortdurende 

samenwerkingen. Strookt niet met IT-leveranciers en ziekenhuizen. Samen beslissen in de 

new power wereld met informele governance en samenwerking, transparantie en makers. 

‘Transient affiliation’.  

 

Boodschap: niet investeren in integratie maar in interoperabiliteit. Dat data overal vindbaar en 

toepasbaar is (FAIR-principes). Dan doet een volmaakt systeem er niet toe. Gebeurt al in andere 

sectoren.  

  

Vragen uit de zaal 

 

Wat als je het IT-probleem focust op eerst 1 ziektebeeld? 

Goed om klein te beginnen met duidelijke zorgpaden. Diverse datastromen bij elkaar brengen door 

direct IT-mensen bij elkaar te brengen. Vaak ontbreekt ingenieursbenadering: eerst testen en dan 

stepje verder.  

 

In welke mate heb je zicht op initiatieven in het buitenland? 

In de moderne westerse wereld zijn er weinig verschillen, wel zijn er een aantal goede voorbeelden 

beschikbaar. Vaak met realtime gegevens terugkoppeling voor goede management informatie. Maar 

potentiële dreiging komt van biotech data. Wij zien dat fragmentatie niet past in het grote geheel.  
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In de presentatie staat veel over data-uitwisseling en decision support. PROM vult een patiënt zelf 

in, zodat het mogelijk wordt deze te bespreken in de spreekkamer. Eerste basis tot samen beslissen. 

Nemen jullie dat mee? 

Nemen we mee, gaat niet per se om PROMs en PREMs maar het gaat om geïndividualiseerde zorg in 

het algeheel. Persoonspecifieke kenmerken doen er steeds meer toe, op basis van persoonlijke data 

besluiten.  

 

Vraag: Is wetgeving een drempel? 

In de werkgroep ICT is daar weinig aandacht voor, in MUMC zien we wel veel wetgeving waaraan we 

moeten voldoen als we data samenbrengen. Wetgeving is niet zozeer een drempel, maar vaak 

onduidelijk. Juridische obstakels zijn vaak kleiner dan de politieke obstakel (paar grote IT-

leveranciers). Wetgeving wordt uitgezocht door werkgroep Privacy. 

  

De openstelling van rigide oude systemen voor nieuwe partijen en onderling communiceren van IT-

leveranciers is een uitdaging. Nu blijkt dat met dezelfde leverancier er al geen onderlinge 

communicatie mogelijk is. 

Dat heeft de werkgroep nog niet opgepakt, maar staat op de agenda. Plan van eisen wellicht voor 

IT- producer. 

 

Bas Lohman: een van de doelen binnen het programma is om te testen wat in de praktijk nodig is 

om systemen wel met elkaar te laten praten. En wat werkt, dat op de agenda van de beleidsmakers 

te zetten.  

Het koppelen van systemen is het oude denken, je ontkomt niet aan denken in het nieuwe paradigma.  

  

Met elkaar in staat om die oude wereld naar de nieuwe power te brengen. Ambitie naar realiteit: dan 

moeten we samen optrekken. Urgent dat we hier een duwtje gaan doen. Samen vuist maken om het 

gesprek aan te gaan. 

  

 

Uitkomstgerichte Zorg – in gesprek met Bas Lohman en Dimitri Schakelaar 

 

Je kan meer bereiken met samen beslissen, ook zonder uitkomstinformatie. Diverse ontwikkelingen 

op het gebied van Samen Beslissen: aanpassen WGBO, (vervolg)opleidingen, Santeon-project, 

subsidieregelingen. We steunen veel andere initiatieven.  

 

Hoe samenwerken? We proberen de toekomst voor twee aandoeningen naar voren te halen. Daar 

oplossingen voor te bedenken. Wat betekent het voor je gesprek met de patiënt. Wat gebeurt er nu? 

Wat wij daarin leren, willen wij delen. Onze ambitie is samen te werken met alle andere initiatieven 

om deze ook te bundelen op een platform waar je ervaringen kan delen. Dat geeft een boost aan het 

veld en aan ons programma. Met als doel om ook beleidsmatig afspraken te kunnen maken. 

  

De twee aandoeningen zijn waarschijnlijk mammacarcinoom en knie-/heupartrose. Deze keuze is 

nog niet definitief. Nu zijn we in fase om partners te zoeken die mee willen denken rondom de 

aandoeningen en mee willen doen aan de implementatie. 

 

Is Linnean om advies gevraagd? Ja, ook discussie om geweest. Knie-/Heupartose en 

mammacarcinoom is laag hangend fruit, internationaal lopen ze voorop. Aan IBD, CVA of iets met 

de keten kan ook gedacht worden. De vraag is of het veranderkundig handig is om de hele cyclus te 

doorlopen bij aandoeningen die het verst is.  

 

Leverchirurgie is een onderdeel van de aandoeningen die samen 50% van de ziektelast vormen. Dat 

ziet er soms wat bijzonder uit. Het Zorginstituut licht toe dat voor het samen stellen van de lijst met 

aandoeningen gebruik gemaakt is van crowdsourcing. De lijst is gebaseerd op diverse bronnen. Een 

daarvan is transparantiekalender, gebaseerd op uitkomstensets. En die set die daarbij hoort is 
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Leverchirurgie. 

  

Goede benadering om een aantal aandoeningen te pilot'en. Er zijn een heleboel mensen in andere 

aandoeningen bezig, ik zou er voor willen pleiten om daar ook mee aan de slag te gaan en te 

betrekken bij de stappen die we willen zetten. Hoe zorg je ervoor dat zij betrokken blijven? Maak 

slim gebruik van wat er is. 

  

Er zit overlap tussen Santeon en het programma in een gekozen aandoening: mammacarcinoom. 

Samen optrekken of juist aparte keuzes maken betreffende deze twee initiatieven?  

  

Als je het over de zorgketen heen gaat proberen organiseer je ook nog meer complexiteit dan alleen 

in het huidige systeem. Dat is de reden van scope op medisch specialistische zorg. Maar scope is ook 

niet helemaal dekkend. Hoe kan je bruggen slaan richting andere sectoren?  

Suggesties hiervoor zijn welkom. 

 

Wat is de reden voor ziekenhuizen: daar worden meer kosten gemaakt? En dus kostenwinst? 

Dimitri: we kijken naar ziektelast, dan kom je gauw in de ziekenhuiszorg. Als je het simpel maakt, 

is het het hebben van een ziekte en de medisch specialistische zorg heeft daar de meeste invloed 

op. 

  

Het verschil tussen sectoren wordt groter. Hoe ga je die dichtlopen als je die sectoren niet eerder bij 

elkaar brengt? 

Dimitri: Hoofdlijnenakkoorden worden ook buiten de medisch specialistische zorg gesloten. Het 

hoofdlijnenakkoord bij de huisartsen richt zich ook op Uitkomstgerichte zorg. De huisarts is al best 

ver, niet met uitkomstinformatie maar wel met in gesprek gaan en wat er nodig is voor de patiënt. 

 

Binnen paramedische zorg zijn we bezig met een landelijke database, daarop is 1/3e van de 

fysiotherapeuten aangesloten. veel info te halen voor knie/heup artrose. Deze informatie wordt ook 

gebruikt in PDCA-bijeenkomsten.  

  

In het hoofdlijnenakkoord staat ook dat we naar een landelijk platform uitkomstmetingen toe willen, 

maar hoe komen we tot de next step, dat we landelijk geaggregeerd wat met die data kunnen.  

 

Bas Lohman: gezamenlijke lijst van uitgangspunten met MedMIj en Vipp.  

 

Momenteel is het zo dat bij het openbaar maken van gegevens het uitgangspunt is dat we 

rapporteren in april over het jaar ervoor. Voor colorectaal is DICA bezig dat ziekenhuizen realtime 

over data beschikken. Resultaten over ‘patients like me’ maar ook tussen ziekenhuizen. Bezig met 

dashboard, zo zijn andere initiatieven ongetwijfeld ook bezig met paaltjes te slaan. Door die te 

verbinden kan je een slag maken. DICA heeft veel datagegevens. Interoperabiliteit: als je in staat 

bent om die verbindingen te maken dan hoef je niet iets nieuws te ontwerpen.  

  

Kankerregistratie staat niet bekend om actuele gegevens, maar voor mammacarcinoom beschikken 

ze over data, 85% van die data wordt direct geregistreerd. Daar kan gebruik van worden gemaakt.  

 

Momenteel wordt data lokaal gebruikt (van eigen patiënten). De kunst is om lokale data te 

ondersteunen met nationale data en de validatie ervan en dat je daar ook breed gebruik van kan 

maken.  

 

Werkgroepen 

 De werkgroepen kosten en bekostiging hebben met elkaar kennisgemaakt en zijn gevraagd hun 

eerste ideeën uit te wisselen. Bij de volgende Linnean bijeenkomst treffen ze elkaar weer. 

 Voor de werkgroep Onderwijs en Opleiden is er een nieuwe voorzitter: Michael de Nerée tot 

Babberich. Welkom!  


