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Het Linnean
Initiatief:
een landelijk en
multidisciplinair
netwerk dat
verbindt, inspireert
en adviseert bij de
implementatie van
waardegedreven zorg
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Voorwoord
8,3
> 400

Verbinden, inspireren en adviseren zijn de kernwaarden van het

Beoordeling
laatste
bijeenkomst 2019

Linnean Initiatief. Het doel van Linnean is om de implementatie van
waardegedreven zorg in Nederland te versnellen. We zijn een open,

linnean.nl

Bezoekers
van onze
bijeenkomsten

Nieuwe
online omgeving

>350
Menukaart
generieke
PROMs

6

persoonlijke titel.

en producten stond het motto: “In verbinding staan met elkaar, met

Inspiratieverhalen
in de online
omgeving

Praktijkvoorbeelden
in de online
omgeving

zorgverzekeraars en commerciële partijen. Iedereen draagt bij op

activiteiten en opgeleverde producten in 2019. Centraal bij alle activiteiten

16
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hen zijn patiënten(vertegenwoordigers), zorgverleners, beleidsmakers,

Dit document “Linnean: 2019 in beeld” toont de georganiseerde

Leden met een
profiel op onze
website

Advies van
werkgroep PROMs

landelijk en multidisciplinair netwerk met meer dan 350 leden. Onder

collega’s binnen en buiten uw organisatie”. Informatie over de inhoud van
deze bijeenkomsten en producten vindt u op linnean.nl
We hopen van harte dat dit jaarverslag u inspireert en dat u in 2020 (weer)
deelneemt aan de activiteiten die we organiseren. Verbinding begint
immers met elkaar leren kennen!
Arie Franx, Willem Jan Bos, Matthijs van der Linde en Marloes Zuidgeest
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Landelijke
netwerkbijeenkomsten

20 juni Jaarbeurs, Utrecht

17 januari, La Vie Utrecht
THEMA: RICHTING WERKGROEPEN EN INZICHT IN DATA
100 leden spraken met elkaar over
•Update werkgroep PROMs/ PREMs
•Update werkgroep Evaluatie
•SAZ & Value2Health – praktijkvoorbeeld van 11 ziekenhuizen die
gebruikmaken van bestaande data om inzicht in het zorgproces
te krijgen en te leren van elkaar.

SPREKERS:

THEMA: PROMIS

SPREKERS:

Harald Vonkeman en

70 leden spraken met elkaar over

Leo Roorda,

Caroline Terwee,
Martine de Bruijne,

•Praktijkvoorbeelden: Reade, IBDream,

Frank Hoentjen,

SpA-Net, Transparency in Healthcare;

Astrid Tubergen,

Emilie Dronkers,

•OLVG integratie itembanken

Mart van de Laar,

Philip van der Wees,

•HartWacht

Samyra Keus,

Yvonne Snel en

•Update programma UitkomstgerichteZorg

Liza Ruijzenaars-Sont,

Jan van der Eijk.

Lotte Jorissen,
Bob Verhagen,

meer informatie:

8

meer informatie:

Heleen Post.
9

LINNEAN: 2019 IN BEELD

21 November, Mammoni Utrecht

THEMA: PROMS: ADVIES EN GEBRUIK IN SPREEKKAMER

SPREKERS:

120 leden spraken met elkaar over

Caroline Terwee,

• Menukaart Generieke PROMs (zie p16-17)
	•Internationaal: ICHOM Overall Adult Health om
de kwaliteit van leven te meten

José Valderas,
Marleen Harkes en
Marjolein Peters.

•T
 oepassing van vragenlijst in de spreekkamer
bij ouderen en kinderen
• Levendige discussies over PROMs in de praktijk
10

meer informatie:
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Werkbezoeken
24 mei: OLVG - HIV Zorgpad

27 september: Amgen, Breda

THEMA: HIV-ZORGPAD

SPREKERS:

THEMA: VERTROUWEN EN UITKOMSTENSET

SPREKERS:

70 leden spraken met elkaar over:

Ron Klitsie,

50 leden spraken met elkaar over:

Niels Kok,

• Ontwikkeling van HIV-uitkomstindicatoren

Guido van Berk,

• Vertrouwen – smeerolie van organisaties

Martijn van Schaik,

• Totstandkoming PROMs/PREMs

Martje Demer,

•NKI-AVL over uitkomsten en kostendragermodel

Lea Dijksman,

• HIV-Bundelpayment contract

Eric van der Hijden,

•S
 anteon – St. Antonius over uitkomsten

Jan Kuipers.

• Samenwerken en vertrouwen

Tino Bekkering,

uitvragen en leren van elkaar

Loren Kruseman.

meer informatie:
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meer informatie:
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Werkgroepen

Uitvoeringsfase: werkgroepen zijn bezig met de uitvoering

Leden van Linnean komen samen om te spreken over actuele en relevante
thema’s binnen waardegedreven zorg. Dit doen ze op hun eigen manier,
fysiek of online via Zoom. Ze bespreken relevante ontwikkelingen of werken
aan producten (bijeenkomsten organiseren, adviezen schrijven).
De fases waarin de werkgroepen zich bevinden verschillen. Sommigen
staan nog aan het begin, anderen zijn (bijna) klaar.

Opstartfase: werkgroepen die starten in 2020

Afgerond: werkgroepen die klaar zijn, of niet meer actief

Definitiefase: werkgroepen bedenken hun richting

Doel
definiëren

14
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Resultaat
werkgroep
PROMs
Het menu van generieke
PROMs Advies

Vermoeid
heid

Slaap
problemen

Dagelijkse
activiteiten

Probleem
oplossen

Sociale
activiteiten

Cognitie

Depressie

Angst

Sociale
rollen

Seksueel
functioneren

Ervaren
gezondheid

Pijn

Tijdens de landelijke netwerkbijeenkomst in Utrecht op 21
november 2019 vertelde Caroline Terwee meer over het advies
over het gebruik van generieke PROMs. Dit advies werd samen
met de onderzoeksagenda PROMs aangeboden aan Heleen
Post van Patiëntenfederatie Nederland. Het aanbieden van
het advies is de bekroning van een proces dat 1,5 jaar eerder
begon met de vraag waar PROMs voor ingezet kunnen worden.
Een andere vraag ging over de invloed van verschillende
gebruikersdoelen op de keuze van PROs en PROMs. De conclusie
was dat dezelfde PROs relevant kunnen zijn voor diverse
gebruiksdoelen (zie figuur 1). Mogelijk relevante PROMs die
hiervoor ingezet kunnen worden, zijn – voor diverse groepen
– PROMIS, SF-36, EQ-5D, EORTC-QLQ-30, PedsQL, TOPICMDS. Het gaat hierbij om het betrouwbaar meten van de PROs
en niet om individuele vragen. In het proces werden diverse
thema’s behandeld, zoals de theoretische kaders, de noodzaak
van het spreken van dezelfde taal en mogelijke barrières bij de
implementatie.
het advies generieke PROMs
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Figuur 1: PROs, uitkomsten
van zorg die betrekking
hebben op de ervaren
gezondheid van de patiënt

Ervaren
kwaliteit
van leven

Onderzoeksagenda PROMs
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Netwerk
onderhouden/
uitdragen
LINNEAN IN DE MEDIA
• 01-2019 Zorgpaden leren van Antonius – Nugteren en Van Kuijk

Werkgroep
voorzitters
In 2019 kwamen de werkgroepvoorzitters tweemaal bijeen om de richting
van Linnean te bepalen en om inhoudelijke afstemming te bereiken tussen
de werkgroepen. Via een vissenkomgesprek – drie personen in het midden
en de rest eromheen – bediscussieerden we de meerwaarde van Linnean.

(werkgroep Data/ ICT). Qruxx
• 01-2019 Linnean-initiatief wil vaart maken met uitkomstgerichte zorg
– A. Franx & WJ Bos. Qruxx
• 10-2019 Ga aan de slag met waardegedreven zorg WJ Bos. Interne geneeskunde
• 1 2-2019 De lastige keuze tussen generieke en specifieke PROMs –
o.a. werkgroep PROMs. Qruxx
• 12-2019 Meer waarde voor minder geld - A. Franx. Qruxx
• 12-2019 Arie Franx in programmacommissie ICHOM – ICHOM.

We zijn agendasettend, geven gevraagd en ongevraagd advies, luisteren
en werken bottum-up. We blijven weg van politiek. We gaan voor de

PRESENTATIES

Programma

inhoud en bieden best practices een podium.

VBHC Prize

Uitkomstgerichte zorg

ICHOM 2019 – Building a coalition

Citrienfonds

of the willing

Congres voor apothekers in

Posters ICHOM

Portugal

De werkgroepvoorzitters maakten samen een tijdlijn van momenten die
veel energie genereerden in het netwerk (o.a. congres ICHOM 2017 en het
ontstaan van de werkgroepen in april 2018). We bespraken onderwerpen
als het idee van een jaarlijkse reünie en het behouden van focus versus
het benutten van energie. Ook ging het over de persoonlijke titel versus
commitment in organisaties, de rol in besluitvorming versus de rol in

-werkgroep Evaluatie

FMS/ ZN

-werkgroep Bekostiging
-Werkgroep PROMs en PREMs

beweging en over inspiratie en ontmoeting versus uitvoering en producten.
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Ga naar
www.linnean.nl
en sluit u aan!

