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‘Als we investeren in expertise,
komen we echt verder’
Laten we samen de uitdagingen op Data & IT
gebied beslechten. We hebben samen alle
competenties en kennis in huis. We moeten
die kennis met elkaar delen en elkaar leren
vertrouwen. Dit was de spirit van Frits van
Merode, Leone Flikweert, Johan van Soest en
Egge van de Poel tijdens de Linnean webcast
op 18 juni.

Praktijkvoorbeeld

Passend behandelplan voor
patiënten met een hersentumor
Regionale Oncologienetwerken
implementeert de oncologische keten
momenteel in het MCL,
Martiniziekenhuis en het UMCG. Doel is
de zorg te verbeteren voor patiënten
met een hersentumor door een beter
passend behandelplan op te stellen
door Samen Beslissen.

Praktijkvoorbeeld

Samen Beslissen over optimale
behandeling bij nierfunctie
vervanging
Nierkeuze.nl ontwikkelde een
keuzehulp-algoritme op basis van
zorgdata en patiëntvoorkeuren. Dit
voorspellend algoritme ondersteunt
patiënten met nierlijden in de keuze
voor een vorm van nierfunctie
vervangende therapie.

Praktijkvoorbeeld

Hulp bij een goed gesprek over
moeilijke, complexe en beladen
onderwerpen bij kwetsbare ouderen
PATIENT+ ontwikkelde met het Albert
Schweitzer ziekenhuis de gesprekshulp
behandelgrenzen. Deze hulp helpt
zorgverleners om een gesprek te
voeren met kwetsbare ouderen over
complexe en beladen onderwerpen
zoals al dan niet beademen,
reanimeren of laten opnemen op de
Intensive Care Unit.

Praktijkvoorbeeld

Stichting Corona in Kaart - inzicht in
de verspreiding van het coronavirus
Wat begon als een wild idee door de
Rotterdamse broers Matthijs en Egge
van der Poel, huisarts respectievelijk
data scientist, is inmiddels uitgegroeid
tot een professionele beweging en een
stichting.

Praktijkvoorbeeld

‘Zorg à la carte’ voor diabetes
Het diabetesteam van het Amsterdam
UMC werkt sinds 2018 aan
waardegedreven zorg. Zij streven naar
volwaardig partnerschap en eigen regie
van de patiënt. Met ‘Zorg á la Carte’
leveren zij maatwerk en werken ze
samen met patiënten aan ‘een
ongecompliceerd leven met diabetes’.

Praktijkvoorbeeld

IB-DREAM: Landelijk inzicht in zorg
voor chronische darmziekten
IB-DREAM is een persoonlijk online
patiëntendossier én een register. Op dit
moment staan meer dan 3000
patiënten in vijf ziekenhuizen
geregistreerd. Samen verbeteren
patiënt en zorgverlener de zorg voor
IBD, tegelijkertijd krijgt de patiënt meer
grip op zijn of haar leven.

Praktijkvoorbeeld

Expertisecentrum Osteogenesis
Imperfecta - Isala
Isala startte in 2019 met
waardegedreven zorg voor volwassen
patiënten met osteogenesis imperfecta
(OI), een erfelijke aandoening waarbij
patiënten vooral last hebben van
breekbare botten. Meetplan is
opgesteld, zorgpad is geïmplementeerd
en de PROMs en dashboard worden
ingebouwd

Praktijkvoorbeeld

Waardegedreven zorg voor patiënten
met onvervulde kinderwens Fertiliteitscentrum Isala
.

Het Fertiliteitscentrum van Isala in
Zwolle houdt zich bezig met
waardegedreven zorg voor patiënten
met een onvervulde kinderwens, door
het meten, bespreken en leren van
uitkomsten. Het doel van het project is
transparantie naar de patiënt, voor reële
verwachtingen en een basis voor
samen beslissen.

Verhalen

"We moeten data zien als lust, niet
als last" - Egge van der Poel
Egge van der Poel is Clinical data
scientist bij het Erasmus MC, Executive
professor bij TIAS en Academic director
bij JADS. Hij ziet het als zijn missie om
de rol van data binnen de zorg te
transformeren.

Verhalen

De drijfveren van Leone Flikweert
“Toegang tot gezondheidsdata van iedereen, vóór
iedereen realiseren. Dat is mijn droom”, vertelt Leone.
Hoe dat er in de praktijk uitziet? “De burger moet bij zijn
of haar eigen medische gegevens kunnen, de arts moet
met één druk op de knop alle benodigde gegevens
kunnen krijgen en de onderzoeker moet op efficiënte
wijze door alle data kunnen speuren.” Dit alles moet
uiteraard op een veilige manier gebeuren, met het
waarborgen van privacy.

Verhalen

Johan van Soest - spreker webcast
Data en IT 18 juni
d

Als postdoctoraal onderzoeker werkt hij aan de
Universiteit Maastricht en bij het Brightlands Institute for
Smart Society. Johan droeg bij aan het ontwikkelen van
de Personal Health Train (PHT). Deze stelt
gedistribueerde (FAIR) gezondheidsdata ter beschikking
voor analyse, zonder deze data daadwerkelijk te delen.
Op die manier kan klinische data voor burgers,
gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek
hergebruikt worden. In zijn huidige functie bij het
Brightlands Institute for Smart Society brengt Johan
verschillende partners samen om zo op verantwoorde
wijze van elkaars data te leren.

Verhalen

“Waardegedreven zorg zet koppels
met onvervulde kinderwens echt
centraal” - Max Curfs
d

Max Curfs is klinisch embryoloog in het
Fertiliteitscentrum van het Isala Ziekenhuis in Zwolle
(IFC), waar hij koppels met een onvervulde kinderwens
helpt. Om erachter te komen wat deze koppels echt
willen, wordt er een compleet zorgpad voor ze
uitgestippeld. Dit pad begint bij de verwijzing en eindigt
bij de conclusie dat verder behandelen niet zinvol is of
tot het moment dat patiënten zelf besluiten te stoppen of
naar een ander centrum gaan. Dit zorgpad gebeurt op
basis van medische en patiëntgerapporteerde
uitkomsten en levert spectaculaire nieuwe inzichten op.

Verhalen

“Alleen ga je sneller, samen kom je
verder” - Peggy van der Lans
Peggy van der Lans is (oud)-tropenarts en gynaecoloog
bij ZGT Almelo, met als aandachtsgebied verloskunde.
Tevens is zij praktijkleermeester bij de masteropleiding
tot klinisch verloskundige aan de Hogeschool van
Rotterdam. Ze ziet het als haar missie om eerste- en
tweede lijnsverloskundigen vanuit de patiëntwaarden te
leren denken en werken en vrouwen nog meer centraal
te zetten binnen het verloskundigezorg-consult en de
transmurale zorg. Belangrijk is daarbij eveneens het
meenemen van asielzoekers en andere migranten in
een cultuur van samen beslissen.

Verhalen

Waardegedreven geboortezorg: al
lerend ontwikkelen - Bas Nij Bijvank
Bas Nij Bijvank, gynaecoloogperinatoloog, vertelt hoe hij binnen Isala
klein begonnen is om waardegedreven
geboortezorg te implementeren en hoe
ze al lerend ontwikkelen.

Kennis en achtergrond:
In de media Qruxx

Monique Slee-Valentijn trekt witte jas
weer aan
Monique Slee-Valentijn, zorgdirecteur
en voorzitter van Linnean’s
Inspiratienetwerk, heeft haar witte jas
weer aangetrokken om leiding te geven
aan een COVID-19-unit van Cordaan.

Kennis en achtergrond

Een handboek voor pioniers: de
implementatie van waardegedreven
zorg in Europa
In het ‘handboek voor pioniers’ delen
240 deskundigen van meer dan dertig
toonaangevende Europese medische
centra hun ervaringen op het gebied
van waardegedreven zorg. Willem Jan
Bos, voorzitter van Linnean, is één van
de 25 Nederlandse deskundigen die
aan het woord komt.

Kennis en achtergrond

Hoe the Value Agenda NL en de
activiteiten van Linnean zich tot
elkaar verhouden
Marloes Zuidgeest en Arie Franx
leggen de verbinding tussen hoe het
Linnean Initiatief bijdraagt aan de
implementatie van waardegedreven
zorg en hoe dit zich verhoudt met de
Value Agenda NL.

Kennis en achtergrond

Patiëntervaringen meten met open
vragen: hoe krijg je snel inzicht in
verbeterpunten?
Binnen het LUMC ligt een schat aan
patiëntervaringen te wachten op
analyse. Deze ervaringen zijn gemeten
met vragenlijsten, die open vragen
bevatten om patiënten de gelegenheid
te bieden hun ervaring toe te lichten.

Kennis en achtergrond:
In de media - QRUXX

Frits van Merode: ‘Niet integreren maar
communiceren’
De leden van Linneans werkgroep Data/IT bundelden
hun kennis en ervaring in de whitepaper Data en IT
optimaal inzetten ten behoeve van Samen Beslissen.
De werkgroep beschrijft vier fundamentele knelpunten
binnen de huidige IT-infrastructuur die samen beslissen
belemmeren. Frits van Merode, hoogleraar logistiek en
operations management van zorg aan Maastricht UMC+
/ Maastricht University en voorzitter van de werkgroep,
en Matthijs van der Linde, projectleider Linnean Initiatief,
over de knelpunten en de oplossingen.

Kennis en achtergrond:
In de media - QRUXX

Linnean: we blijven verbinden
De eerste maanden van 2020 kenmerken zich door grote
veranderingen in zorg en samenleving door het coronavirus
waarover nog veel onbekend is. Dit virus houdt vliegtuigen aan de
grond, verplicht velen tot thuiswerken, dwingt scholen tot sluiten en
schort reguliere planbare zorg op.
Waar verpleegkundigen, (huis)artsen, schoonmakers, leraren en
mensen werkzaam in de voedselketen en transport juist harder
werken dan ooit, krijgen anderen tijd om na te denken. Zij zitten in
quarantaine of werken verplicht thuis. Het virus heeft een reset van
zo’n beetje alles veroorzaakt. Hoe delen we onze tijd in? Hoe
werken we samen? Wat is de nieuwe, goede balans tussen vrije tijd,
gezin en werk?

Kennis en achtergrond:
Proefschrift Nina Zipfel

Beyond Value-Based Health Care. How to
use outcome measurement to improve
quality of care in heart care?
Nina verdedigde op 26 juni haar proefschrift “Beyond Value-Based
Health Care. How to use outcomes to improve quality of care in
heart care?”. Een samenwerking tussen St. Antonius Ziekenhuis en
IQ healthcare, Radboudumc.
Promotor Gert P. Westert, co-promotors Paul Bastiaan van der Nat
Stef Groenewoud en Benno Rensing.

In de media :
Qruxx

- Aan de slag? Gebruik de PROM-toolbox – 30/6
- Webinar data en IT linnean terugkijken – 25/6
- Santeon-ziekenhuizen ontwikkelen uitkomstenset corona - 25/6
-Gepersonaliseerde zorg als waardegedreven zorg 24/6
- SAZ-ziekenhuizen starten programma waardegedreven
geboortezorg – 18/6
- Q-dossier: uitkomstgerichte zorg geeft patiënt een stem – 16/6
- Stel al je patiënten eens per jaar ook die ándere vraag - 15/6
- PREM brengt gesprek met patiënt op gang – 11/6
- PROMs: doe het goed of doe het niet – 4/6
- PROMs orthopedie nog niet klaar voor de spreekkamer – 7/5

Relevante websites/
Platforms

- Uitkomstgerichte zorg
- Samen beslissen leerplein
- PROMIS
-QRUXX
- VBHC Center Europe
- VBHC Prize
- International Consortium of Health
Outcomes Measurement (ICHOM)
- Juiste Zorg op de Juiste Plek
- Subsidieregeling Transparantie over
kwaliteit van zorg

Leestip:

Gepersonaliseerde zorg als
waardegedreven zorg
Wat betekent het om zorg te verlenen

die steeds meer is afgestemd op de
individuele persoon? Hoe kunnen we
beter kijken naar wat de patiënt echt
nodig heeft, samen met die patiënt?
Wat kan waardegedreven zorg voor
zowel de zorgverlener als de patiënt
opleveren?

Leestip:

Beter dokteren
Drie oncologische chirurgen, Eric Hans
Eddes, Rob Tollenaar en Michel Wouters, en
journalist Arthur van Leeuwen buigen zich
daarin over de vruchten van het DICA, het
Dutch Institute for Clinical Auditing.
Tegenwoordig houden daar zo’n veertig
medewerkers nationale kwaliteitsregistraties
bij voor 22 aandoeningen en behandelingen
– onder meer borstkanker, longkanker,
maag- en slokdarmkanker, huidkanker,
beroerte en diabetes.

Terugkijk tip:

NFU Online Invitational Conference
Waardegedreven Zorg: een terugblik, een
plaatsbepaling en een blik vooruit.

DIRECTE LINK
NAAR INVITATIONAL

Emma Bruns en side kick Nico van Weert geven
praktijkvoorbeelden binnen de UMC’s ruimte om
hierover te vertellen. In drie blokken van aansprekende
voorbeelden, richting geven en visie van bestuurders
nemen ze de kijkers mee. Tot slot een Internationaal
perspectief op inzichten, achterliggende principes en
reflectie op vervolg

Ook uw
praktijkvoorbeeld
of verhaal op
linnean.nl?
Mail ons:
linnean@zinl.nl

