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Value Based Healthcare is het leidend principe in onze Santeon samenwerking

7 ziekenhuizen leveren >11% van de ziekenhuiszorg in Nederland
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Hoe gaat het nu écht met onze patiënten?

Implementatie PROMS voor gebruik in de spreekkamer en onderlinge benchmark

PROMIS CAT 
& PROMIS-10
op  initiatief van  
medisch leiders 

VBHC heupartrose 
(Rudolf Poolman) 

en VBHC CVA 
(Sander van Schaik)



Ontmoet Sam





PROMIS Vragenlijst

Sam in MijnOLVG

Gelieve geen beeldopnames maken



PROMIS ín EPD 

Eén systeem (Epic)

Patiënt

Zorgverlener

Beheer

Data

Uitfaseren externe applicatie t.b.v. vragenlijsten



PROMIS ín EPD
Actieve (NL) domeinen in OLVG



Teams betrokken bij implementatie

- EPD Dienst

- IT afdeling

- (Poli)klinieken

- Software leverancier EPD

- Communicatie

- Inkoop

- Juridische Zaken

PROMIS ín EPD 



PROMIS ín OLVG 

Go-Live 

– 20/03/2019 : Neurologie

– 21/05/2019 : Orthopedie

– Alle poliklinische afspraken

• Behalve het telefonisch consult

– 2 PROMIS CAT vragenlijsten: 

• PROMIS CAT V1.1 BELEMMERINGEN DOOR PIJN

• PROMIS CAT V1.2 LICHAMELIJK FUNCTIONEREN



PROMIS mét Epic in OLVG

Ontmoet de dokter: Neuroloog Dr. Spine

Na het beoordelen van zijn PROMIS scores besluiten Sam & Dr. Spine samen een behandeltraject te starten: 

- Starten medicatie

- Maandelijkse PROMIS 

vragenlijsten



PROMIS mét Epic in OLVG

Dokter B. Spine in Epic

Gelieve geen beeldopnames maken



PROMIS mét Epic in OLVG
• Resultaten
• Cijfers polikliniek pten neu
• Orth
• Ingevulde vragenlijsten



PROMIS mét Epic in OLVG

“PROMIS is een zwitsers zakmes. Het kan aandoeningsonafhankelijk en 
inmiddels voor meer dan 20 domeinen worden gebruikt. 

Door PROMIS in EPIC te integreren kan ik de uitkomsten van de vragenlijsten 
op een eenvoudige wijze met mijn patiënten bespreken. 

Door PROMIS CAT’s verschillende malen over de tijd af te nemen krijg ik een 
goede indruk of het gekozen beleid ook het gewenste resultaat heeft. De 
weergave functie in synopsis geeft een helder overzicht voor arts en patiënt”



PROMIS: Wat nu?
Korte termijn

• Het verloop van de scores plotten met meerdere datapunten

– Effect pijnmedicatie, chirurgische ingreep, etc.

• Meer afdelingen betrekken

• Meer PROMIS vragenlijsten aanbieden aan patiënten

Lange termijn

• Data vergelijken met subpopulaties

– Effecten van interventies 

– Beslisondersteuning



Bedankt voor de aandacht



Contactgegevens

Voor eventuele verdere vragen over de bouw en implementatie van 

PROMIS in Epic zijn wij te bereiken op onderstaande e-mailadressen: 

Liza Ruijzenaars-Sont: l.s.c.sont@olvg.nl

Lotte Jorissen: l.s.jorissen@olvg.nl

Vragen t.b.v. het VBHC traject in OLVG:

Samyra Keus: s.h.j.keus@olvg.nl



Vragen?


