
De juiste informatie op het juiste moment
Zorgatelier – 16 april 2019



Welkom!

Manager 
Kwaliteit van Zorg

Manager 
Online Communicatie

Zorgprofessional

Programmaleider 
Waardegedreven Zorg VWS

Wie zijn de 
deelnemers 

van dit zorgatelier?

Marije van der Steen 

Liesbeth Rieter

Merel Wams

Florence Heijsters



Hoe werkt het? 

1. Open je webbrowser

2. Ga naar slido.com 

3. Vul deze code in: H959

Welke rol en/of 
functie heb je? 



Waar gaan we het over 
hebben in dit zorgatelier?



Agenda

1. Uitkomstgerichte- en waardegedreven zorg

2. Hoe breng je dit in de praktijk?

3. Juiste informatie op het juiste moment

4. Waardegedreven samenwerking in de regio



Uitkomstgerichte- en 
waardegedreven zorg



Waar denk je aan bij waardegedreven zorg? 

slido.com
Code: H959



Samen sturen op uitkomsten 
die voor de patiënt belangrijk zijn

WAARDE =
UITKOMSTEN

KOSTEN EN INSPANNINGEN

Klinische uitkomsten Ervaren gezondheid (PROMs) Patiënttevredenheid (PREMs)

Kostendragers Team effort
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Sterk team mét de patiënt 
rondom één aandoening



De patiënt als partner Een sterk team Inzicht in de 
waarde van zorg

Zorginnovatie Lerend netwerk

• De patiënt heeft inzicht en 
overzicht in zijn zorgproces 
inclusief de
keuzemogelijkheden

• De patiënt is in gesprek met 
zorgverlener over keuzes 
(samen beslissen)

• De patiënt is betrokken bij 
het continue verbeteren van 
de zorg

• De zorgverlener is bereid en 
bekwaam om regie over te 
geven aan de patiënt

• Een multidisciplinair team 
voelt zich samen 
verantwoordelijk voor de zorg 
voor een specifieke 
patiëntgroep

• Het team is geïnspireerd en  
enthousiast

• Het team is competent in 
sturen op verbetering van 
waarde van zorg

• Medewerkers staan in hun 
kracht

We hebben inzicht in waarde van 
zorg voor alle patiëntengroepen 
in het ziekenhuis:
• Ervaren gezondheid: PROMs
• Patiënttevredenheid: PREMs
• Klinische uitkomsten 
• Relevante procesmaten 
• Zorgkosten

• Zorgteams zijn continue bezig 
met innoveren in hun 
zorgproces (o.a. eHealth)

• Kennis over bestaande 
innovaties is beschikbaar en 
wordt toegepast

• Effect van zorginnovatie 
wordt geëvalueerd

• Het wiel wordt maar één keer 
uitgevonden: kennis over 
innovaties en aanpak is 
beschikbaar

• Men is op de hoogte van 
elkaars expertise en weet 
elkaar te vinden

HOW
Hoe doen 
we dit?

WHY
Wat willen 
we bereiken?

I II III IV V

Wij voegen continue waarde toe voor onze patiënten

Gedeelde 
besluitvorming

Inrichting 
patiëntpad

Keuze
hulpen

Regionale 
samen-
werking

Registratie 
aan de 
bron

PROMs
& PREMs

Dash-
boarding 
Epic/BI 

eHealth 

Weten
schap 

WHAT
Wat gaan we 
doen? Waarde

teams

Industrieel 
ontwerp 



Wat levert waardegedreven zorg op? 
Waardetuinen in Amsterdam UMC 

1. MS 
Jaarlijks MDS met PROMS

2. Schisis (AMC/ VUmc)
Gezamenlijk spreekuur over de Amstel heen

3. Gender
Logistieke bottlenecks inzichtelijk maken 

4. Hoofd-hals oncologie
Next level personalised head&neck care

5. Nierschade 
Sterk team met de patiënt en plannen voor nierteam aan huis

6. Scar Clinic
Waardegedreven zorg als voorbereidingstraject voor Digitale Zorgomgeving

7. Diabetes type I 
A-la-carte zorg via jaargesprek

8. Longkanker
Symptoomgedreven follow-up

9. Colorectaal ca
Poli screener voorafgaand aan spreekuur zorgt voor behandeling op maat

Focus op wat belangrijk 
is voor de patiënt

Een sterk team in de 
verbetermodus

Inzicht in uitkomsten

Verbeteren van 
de waarde van zorg
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Hoe breng je dit in de 
praktijk? 



Stapsgewijs richting WGZ

SESSIE 1 SESSIE 2 SESSIE 3 SESSIE 4 SESSIE 5

Patiëntenblik Droom
en uitkomstenset

Inrichting 
patiëntpaden

Innoveren en 
verbeteren

Sterk team en
Implementatie

roadmap

Ontwerp fase

Opstellen  
uitkomstenmaten en 

waardegedreven
zorgstandaard

Implementatie fase

Start meten 
en terugkoppelen in 

spreekkamer

Continue 
verbeteren

Benchmarking en 
zorginnovatie Verander

cyclus

Het waardeteam doorloopt verschillende fasen om te komen tot een waardegedreven zorgconcept op maat

Bouw fase

Vragenlijst in ICT 
(PROMS tool, EPIC) en 

training van 
zorgprofessionals



Wat is een patiëntpad?

Zorgpad = specifieke contactmomenten 
vanaf verwijzing tot nazorg 

Patiëntpad = alle ervaringen, gevoelens en 
gedachten vanuit de patiënt 
tijdens- én rondom het zorgpad



Concept versie



Voorbeeld uit de praktijk – Scar Clinic 

Tertiair verwijscentrum voor moeilijk behandelbare, 
excessieve en recidiverende littekens

Afbeeldingen verwijderd i.v.m. privacy. 
Meer info op website:

Amsterdam UMC – Scar Clinic 



Van start tot nu..

• Gestart in april 2018

Vragen vanuit de polikliniek:
• Graag kwaliteit van zorg verbeteren en inspelen op behoefte van patiënt, maar hoe dan? 
• Hoe zetten we de patiënt centraal gedurende het zorgtraject?
• Geen aandoening specifieke uitkomstenregistratie, kunnen we dit opzetten?
• Toenemende wachtlijst? Hoe kunnen we dit ‘slim’ oplossen?
• Hoeveel patiënten behandelen we eigenlijk en wat zijn onze resultaten?



Waarom doen wij mee? 

Waardegedreven zorg als verbeter- en veranderstrategie: 
• Inventariseren wensen en behoeften patiënt én zorgverlener op 

aandoeningsniveau 
• Bepalen uitkomstmaten 
• Vormgeven nieuw zorgpad & patiëntpad

Resultaten
• Patiëntbehoefte: verbetering informatievoorziening, inzicht in zorgtraject
• Nieuw zorgconcept geïmplementeerd incl uitkomstmeting 



Digitale Zorgomgeving 

• Dé manier van zorg in de Scar Clinic 

• Gepersonaliseerd met informatie aangeboden op het juiste moment

• Biedt een zorgpad met digitale informatievoorziening en real life data vanuit EPD

• System integrator 



Meerwaarde voor patiënten én zorgverleners

• Patiënt meer inzicht en grip bieden op eigen zorgtraject 
• Verbetering informatievoorziening en verwachtingsmanagement 
• Goed gesprek in de spreekkamer 
• Één centraal punt voor overzicht 



Waardegedreven 
samenwerking in de regio

Juiste informatie 
op het juiste moment 
op de juiste plek / vorm



De ideale digitale zorgomgeving in 2022 …

Symptoom 

Verwijzing 
uit 1e en 

2e lijn

Consult 

Follow up

slido.com
Code: H959



Wat hebben we nodig vanuit 
het perspectief van de:  

Patiënt

Zorgprofessionals Zorginstellingen

Patiënt als partner

Sterk team

Juiste informatie beschikbaar 
in de regio

Inzicht in waarde 
en sturen op uitkomsten



Wie initieert en faciliteert tot integrale samenwerking?





Wat nemen jullie mee uit dit zorgatelier?



Bedankt voor jullie aandacht!



Contactgegevens voor meer informatie:

Marije van der Steen m.vandersteen@vumc.nl
Florence Heijsters f.heijsters@vumc.nl
Liesbeth Rieter l.rieter@vumc.nl
Merel Wams m.wams@amc.uva.nl
Kees Molenaar gc.molenaar@minvws.nl
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