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 Een compact overzicht van de projecten 
van het programma.  

Wat is al gerealiseerd, waar zijn we op dit 
moment mee bezig en wat willen we 

samen met u eind 2015 bereiken. 

Programma Kwaliteit van Zorg 
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Achmea	  is	  nu	  drie	  jaar	  onderweg	  met	  haar	  programma	  Kwaliteit	  van	  Zorg,	  vanuit	  de	  ambi:e	  om	  
samen	  met	  het	  veld	  uitkoms:ndicatoren	  te	  ontwikkelen	  voor	  ongeveer	  40%	  van	  de	  zorg.	  
Daarvoor	  doorlopen	  we	  een	  zorgvuldig	  ontwikkel-‐,	  meet-‐	  en	  implementa:eproces	  in	  meer	  dan	  20	  
deelprojecten	  en	  een	  netwerk	  van	  circa	  100	  koplopers	  en	  andere	  experts	  uit	  het	  brede	  zorgveld.	  
Dit	  boekje	  geeF	  een	  compact	  overzicht	  van	  al	  deze	  projecten.	  Het	  laat	  zien	  wat	  er	  al	  is	  
gerealiseerd,	  waarmee	  we	  op	  dit	  moment	  bezig	  zijn	  en	  wat	  we	  samen	  met	  u	  eind	  2015	  	  willen	  
bereiken.	  Voor	  het	  tweede	  jaar	  delen	  wij	  op	  23	  september	  de	  ervaringen	  en	  resultaten	  in	  ons	  
congres	  Zorguitkomsten,	  met	  meer	  dan	  300	  deelnemers.	  Zij	  stemmen	  ook	  voor	  de	  tweede	  
Achmea	  Quality	  Award	  voor	  het	  beste	  verbeterini:a:ef	  uit	  het	  veld,	  uit	  zo’n	  85	  inzendingen.	  	  
Dit	  ambi:euze	  kwaliteitsprogramma	  kan	  nimmer	  slagen	  zonder	  de	  inspira:e	  en	  inzet	  van	  vele	  
professionals,	  zorginstellingen,	  pa:ënten	  en	  onderzoekers.	  Zo’n	  meerjarig	  proces	  van	  fact-‐based	  
co-‐crea:e	  is	  niet	  al:jd	  makkelijker,	  maar	  wel	  beter,	  inspirerender	  en	  breder	  gedragen!	  Deze	  
zoektocht	  naar	  valide	  uitkoms:ndicatoren	  leidt	  tot	  grotere	  transparan:e,	  betere	  kwaliteits-‐
informa:e	  en	  keuzen	  voor	  onze	  gezamenlijke	  klant;	  uw	  pa:ënt	  en	  onze	  verzekerde.	  Het	  creëert	  
ook	  de	  heSoom	  voor	  systema:sche	  vergelijking	  van	  geleverde	  kwaliteit	  en	  s:muleert	  zo	  de	  
gezamenlijke	  verbetering	  en	  innova:e	  van	  zorg.	  Dat	  willen	  we	  samen	  met	  u	  verder	  borgen	  via	  o.a.	  
goede	  kwaliteitsregistra:es	  aan	  de	  bron,	  benchmarking	  van	  uitkomsten	  met	  snelle	  feedback,	  
gezamenlijke	  verbeterprogramma’s	  en	  contractafspraken	  die	  geleverde	  kwaliteit(verbetering)	  
belonen.	  	  
Samen	  weten	  én	  kunnen	  we	  méér	  dan	  ieder	  apart.	  Dat	  vergt	  dialoog,	  samen	  leren	  en	  verbeteren.	  
Cyclisch	  werken	  op	  tempo	  levert	  de	  energie	  om	  eerst	  iets	  kleins	  uit	  te	  proberen	  en	  al	  doende	  aan	  
te	  passen	  en	  uit	  te	  breiden.	  Met	  deze	  verbetermentaliteit	  brengen	  we	  samen	  de	  zorg	  op	  een	  
hoger	  plan.	  Moge	  dit	  projectenboekje	  u	  inspireren!	  
	  
Robbert	  Huijsman	  
Programmamanager	  Kwaliteit	  van	  Zorg	  
Senior	  Manager	  Kwaliteit	  &	  Innova:e	  
Achmea	  Zorg	  &	  Gezondheid	  

 Programma Kwaliteit van Zorg  

 Inhoudsopgave 

Project Projectleider Programmaleider Blz.
Programma algemeen 3
Depressie Anouk Vorselman Frederique van Duuren 4
Borstkanker Arja Broenland Marleen van Oirsouw 5
Longkanker Arja Broenland Marleen van Oirsouw 6
Dementie Charlotte van der Ziel Frederique van Duuren 7
Darmkanker Doris le Fevre Marleen van Oirsouw 8
CF Erik de Vlieger Paulien Brunings 9
PAV Erik de Vlieger Paulien Brunings 10
Geboortezorg Hieke Visser Paulien Brunings 11
CVA Marjan Meulink Frederique van Duuren 12
Prostaatkanker Doris le Fevre Marleen van Oirsouw 13
Diabetes Pauline Poel Paulien Brunings 14
Verstandelijke beperking Anouk Vorselman Frederique van Duuren 15
Coronair lijden/hartfalen Erik de Vlieger Paulien Brunings 16
Parkinson Frederique van Duuren Frederique van Duuren 17
Lage rugklachten Martijn Venus Paulien Brunings 18
Mondzorg Hieke Visser Paulien Brunings 19
Palliatieve Zorg Jolanda van der Heide Frederique van Duuren 20
Reumatoïde Artritis Pauline Poel Paulien Brunings 21
Artrose Pauline Poel Paulien Brunings 22
Ouderenzorg Annette de Ruiter Frederique van Duuren 23
Zorg & Arbeid Martijn Venus Paulien Brunings 24
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Wat willen we bereiken eind 2015? Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
Hoe bereiken en betrekken we de klant? 

 

Deelnemers 

Wat willen we bereiken eind 2015? 

•  Voor 22 aandoeningen (care en 
cure) ontwikkelen we uitkomst-
indicatoren samen met het veld. 

•  Voor 9 van deze 22 gebruiken we 
de informatie al bij de inkoop van 
zorg. 

•  Verbetering van uitkomsten van 
darmkanker diagnostiek. 

•  Ons project voor dementie won de 
Kwaliteitsprijs Orde Medisch 
Specialisten 2012.  

•  Reputatieverbetering van Achmea.  
•  Mede-auteur bij diverse  nationale 

en internationale publicaties. 
•  We staan aan de wieg van 

registraties zoals DICA en Deltaplan 
Dementie. 

Achmea wil de beste zorg voor al haar 
verzekerden. We willen bereiken dat het 
vanzelfsprekend wordt dat:  
•  Professionals zichzelf spiegelen  

aan hun collega’s en daarmee 
kunnen verbeteren. 

•  Klanten kiezen voor de beste 
uitkomsten. 

•  Zorgorganisaties zich profileren op 
uitkomsten van zorg. 

•  Achmea als kwaliteitsverzekeraar 
bekend staat.  

Iedereen kan vertrouwen op de beste 
zorg! 
 

 

Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
Hoe bereiken en betrekken we de klant? 

 
De toegevoegde waarde voor de klant is uitgangspunt van dit programma. We houden 
klantpanels om de behoefte van klanten aan kwaliteits- en keuzeinformatie in kaart te 
brengen.  
Ook stimuleren we in onze projecten de ontwikkeling van Patient Reported Outcome 
Measures (PROMs) waarbij naast klachten en symptomen ook andere domeinen zoals 
de kwaliteit van leven van de klant betrokken worden. 

•  BETTER+F: De projecten zijn in 
verschillende fases, maar hebben 
allemaal te maken met het 
opzetten van registraties, waarin 
de uitkomsten en casemix 
variabelen op eenvoudige wijze bij 
de bron (in het primaire proces) 
kunnen worden vastgelegd.  
Daarnaast moet beheer en 
financiering voor de langere 
termijn geregeld worden.  

•  We werken samen met andere 
zorgverzekeraars, 
wetenschappelijke verenigingen 
en patiëntenorganisaties (tripartiet) 
richting het Kwaliteits- Instituut.  

•  We gebruiken de uitkomsten bij 
inkoop en delen de informatie met 
onze klanten. 

 Programma Kwaliteit van Zorg: meten = weten => verbeteren 

Achmea wil  voor iedereen de beste zorg, maar hoe meet je dat? In 2011 is Achmea gestart met dit 4-jarige programma om de uitkomsten 
en daarmee de kwaliteit van zorg voor onze verzekerden transparant te maken. Op dat moment waren er slechts voor 6% van de zorg in 
Nederland uitkomsten bekend, eind 2015 moet dat 40% zijn. 
Het programma kent een doordachte en grondige aanpak. We focussen op de uitkomsten van zorg en ontwikkelen en testen deze samen 
met koplopers uit het veld om met en van elkaar te leren en te verbeteren. We hanteren een standaard fasering:  Ontwikkelen, Meten, 
Weten, Doen. We zorgen voor draagvlak en betrekken de patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en brancheorganisaties. 
Ook stimuleren we het opzetten van registraties waarbij het vastleggen van uitkomsten en casemix variabelen, ondanks de verschillende 
doelen (primaire zorgverlening, spiegelen en vergelijken) eenmalig en aan de bron plaatsvindt. 
Door uitkomsten transparant te maken bieden we onze klanten keuze informatie, kunnen wij  inkopen op kwaliteit en kunnen professionals 
zichzelf spiegelen en verbeteren.  

Paulien Brunings  programmaleider Cure 
Peter Dunki Jacobs  medisch adviseur 
Frederique van Duuren  programmaleider Care 
Robbert Huijsman  programmamanager 
Marleen van Oirsouw  programmaleider Oncologie 
Marieke Rijke  programmaondersteuning 
Monique te Velthuis  programmasecretaris 

Programmatische aanpak 

Kernteam  Programma Kwaliteit van Zorg  

 Koersvast richting het einddoel tot 2016 

kwaliteit.van.zorg@achmea.nl 
 

mailto:kwaliteit.van.zorg%40achmea.nl?subject=


4 september 2014inhoud

Wat willen we bereiken eind 2015? Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
 
 

Hoe bereiken en betrekken we de klant? 
 
 
 

Deelnemers 

De impact van verbeteren van depressie zorg is groot 

•  Zes GGZ aanbieders, Stichting 
Benchmark GGZ en Achmea 
hebben de afgelopen twee jaar de 
afname van depressie-klachten als 
uitkomst van zorg onderzocht. We 
hebben vastgesteld dat er 
verschillen zijn in de uitkomsten. 
Deze verschillen worden verklaard 
door verschillen in patientpopulatie, 
maar blijkt ook te komen door 
verschil in geleverde kwaliteit van 
zorg.  

•  De zes koplopers zijn transparant in 
de pilot over hun uitkomsten en 
werkwijze. Daardoor kunnen zij van 
elkaar leren om het meetproces en 
behandelproces te verbeteren. 

 

•  We ronden de pilot af met 
communicatie over de resultaten via 
verschillende kanalen. 

•  Met de pilotaanbieders gaan we in 
gesprek over het verbeteren op en 
naar aanleiding van hun uitkomsten. 

•  In het benchmarksysteem van 
Stichting Benchmark GGZ zal een 
casemix worden ingebouwd zodat 
er rekening wordt gehouden met 
verschillen in type patiënten. 

 

•  Zorgverleners hebben inzicht in hun 
onderlinge scores en zoeken elkaar 
op om van elkaar te leren en te 
verbeteren. 

•  Het is geaccepteerd door het 
zorgveld dat zorgverzekeraars de 
behandelresultaten gebruiken in de 
inkoop. 

•  Eind 2015 loopt er een zorgvuldig 
traject waarin de ROM-scores 
transparant worden voor patiënten 
en verwijzers, waarbij rekening 
wordt gehouden met verschillen in 
patiëntenpopulatie. 

Het meten van kwaliteit van zorg in de GGZ is nu vaak een onderwerp van gesprek 
over de klant, in plaats van met de klant. Het veld gaat hier zelf al mee aan de slag en 
dat ondersteunen we vanuit Achmea van harte. Belangrijke stap in 2016 is om ook in 
de inkoop de uitkomsten te gaan gebruiken, zodat de klant de beste zorg krijgt 

Van alle volwassen Nederlanders tot 65 jaar heeft 6% een depressie of heeft die onlangs gehad. In totaal gaat het om 750.000 
Nederlanders. Van de mensen met depressie heeft  60% ook een andere psychische stoornis en vaak is er sprake van problematisch 
middelengebruik van alcohol/drugs (Bron:Trimbos). De gevolgen van een depressie op iemands leven zijn groot, het heeft veel impact 
op het gezins-/sociale leven, maar ook bijvoorbeeld op het werk. Maatschappelijk gezien is de impact van depressie groot: depressie is 
de grootste oorzaak voor ziekteverzuim op het werk. Ziekmeldingen als gevolg van psychische aandoeningen kosten de samenleving 
jaarlijks 12 miljoen werkdagen, omgerekend 2,7 miljard euro per jaar.  
 
Door de uitkomsten van zorg voor mensen met depressie transparant te maken zien we verschillen tussen zorgaanbieders. 
Zorgaanbieders kunnen van elkaar leren en de zorg verbeteren naar het niveau van de best practice. Daardoor worden patiënten 
letterlijk sneller en beter behandeld. 
 

GGZ zorgaanbieders: 
-  Arkin 
-  GGZ Drenthe 
-  Max Ernst GGZ 
-  HSK 
-  Mentaal Beter 
-  Lentis 

Stichting Benchmark GGZ 

Anouk Vorselman (projectleider) 
06 20248867, Anouk.vorselman@achmea.nl 
 
Bas de Bruijn (manager Zorginkoop GGZ) 
Eline Tuyn (medisch adviseur) 
Pieter ten Have (onderzoeker) 
 
 
 
 
 

 Programma Kwaliteit van Zorg – Depressie 

 Verbeteren van zorg voor depressieve patiënten is in 
ieders belang ! 

 
Projectteam Achmea 
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Wat willen we bereiken eind 2015 ? Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
 
 

Hoe bereiken en betrekken we de klant? 
 
 
 

Deelnemers 

 
Bestaande kwaliteitsindicatoren, geven ze inzicht in kwaliteit? 
 

•  Vijf bestaande kwaliteitsindicatoren uit 
de NBCA registratie zijn onderzocht: 
% irradicaliteit bij borstsparende 
operatie voor invasieve (niet-DCIS) 
tumoren en voor DCIS tumoren, 
%borstsparende operaties bij 
invasieve (niet-DCIS) tumoren en voor 
DCIS tumoren en 
%okselklierdissecties.  

•  De onderzochte indicatoren lieten 
verschillen zien tussen de 
ziekenhuizen, ook na correctie voor 
patiëntkenmerken  

•  De verschillen konden niet eenduidig 
worden verklaard en zeggen in hun 
huidige vorm te weinig over kwaliteit/
uitkomst van de geleverde 
borstkankerzorg 

•  Daarom zijn ze nog niet geschikt voor 
verzekeraars om op in te kopen of 
voor patiënten als keuze informatie.  

 

We zorgen voor follow-up van de 
aanbevelingen.  
•  We bespreken de resultaten en 

aanbevelingen met de landelijke 
stakeholders (BVN, ZN, NBCA, 
DICA) 

•  Met NBCA tot betere duiding van de 
indicatoren komen 

•  Meten van resultaat van diagnose 
en behandeling direct bij de patiënt 
met vragenlijsten (PROMs) 

•  Mede in opdracht van ZN, samen 
met de koplopers, pilotgroep en 
BVN, kiezen voor een PROMs 

•  Zorgen voor implementatie van een 
landelijk gedragen PROMs 
borstkanker in het primaire 
zorgproces.   

•  We steunen opname van de 5-
jaarsrecidieven in de NBCA. 

 

•  Uitkomstindicatoren 
borstkankerzorg vanuit het 
perspectief  van de patiënt/klant die 
de kwaliteit van zorg inzichtelijk 
maken met een PROMs. 

•  Beter geduide/doorontwikkelde 
indicatoren in NBCA 

•  Op basis van eenduidige informatie 
over kwaliteit van geleverde 
borstkankerzorg, in gesprek met 
ziekenhuizen om borstkankerzorg te 
blijven verbeteren, te contracteren 
en klanten/patiënten te informeren 
over deze kwaliteit. 

 

Uitkomstindicatoren borstkanker vanuit het perspectief van de patiënt die de kwaliteit 
van zorg inzichtelijk maken met PROMs, samen met BVN 
Patiënten online informeren over keuze-momenten tijdens diagnostiek, behandeling en 
nazorg en vragen die kunnen helpen bij het maken van keuzes voor behandelingen en 
ziekenhuizen met behulp van Checklists van de BVN. 
 

Borstkanker is de tweede meest voorkomende kankersoort. Jaarlijks krijgen ongeveer 14.000 vrouwen borstkanker, en overlijden er 
ruim 3.000 vrouwen aan. Voor borstkanker bestaan veel indicatoren en kwaliteitsinformatie. De borstkankerregistratie NBCA bestaat 
sinds 2010.  
De vraag was in hoeverre de hierin opgenomen indicatoren voldoende inzicht geven in de kwaliteit van de geleverde borstkankerzorg, 
zodat zorgverleners zich blijvend kunnen verbeteren, zorgverzekeraars op kwaliteit borstkankerzorg kunnen contracteren en patiënten/
klanten hun keuzes kunnen baseren op kwaliteit. Op basis van gesprekken met de beroepsgroepen is besloten geen nieuwe 
indicatoren te ontwikkelen, maar de pilot te richten op de bestaande indicatoren uit de NBCA en hun zeggingskracht over kwaliteit van 
borstkankerzorg. De zeggingskracht bleek niet optimaal te zijn. Daarom richt de aandacht zich nu op een breed gedragen PROMs 
borstkanker en betere duiding en doorontwikkeling van de bestaande indicatoren. 
 

Koplopers en pilotdeelnemers: 
Dr. A. Jager en dr. L.B. Koppert, Erasmus MC 
Dr. G. Heuff en mw. P. Hoekstra, Spaarne Ziekenhuis 
Drs. A. van den Berge, Esperanz 
Mw. T. Smit, Waterland ziekenhuis 
Mw. S.D. Bakker, Zaans MC 
Dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke en mw. G. Versprille, Kennemer Gasthuis 
Dr. W.A. van der Steeg en drs. M van der Veldt, Isala 
Dr. H. de Vries, Deventer Ziekenhuis 
 
Betrokken partijen: 
•  BVN 

Arja Broenland (projectleider) 
06 17684551, arja.broenland@achmea.nl 
 
Elly Hassink (onderzoeker) 
Peter Dunki Jacobs (medisch adviseur) 
 
 

Programma Kwaliteit van Zorg – Borstkankerzorg 

Projectteam  Achmea 

Pilotgroep: “Het toevoegen van PROMs aan de bestaande 
NBCA registratie is van grote waarde en verdient prioriteit.” 
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Wat willen we bereiken eind 2015? Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
 
 

Hoe bereiken en betrekken we de klant? 
 
 
 

Deelnemers 

 
Waarom het project Longkanker? 
 

•  Samen met de Santeon Groep, die 
een multidisciplinaire set 
uitkomstindicatoren heeft ontwikkeld 
(Zorg voor Uitkomst Longkanker), is 
gewerkt aan het registreren en 
spiegelen van deze set indicatoren 

•  De uitkomsten zijn:  
Mortaliteit (1 en 2 jaar) 
Overleving na diagnose (1 en 2 
jaar) 
Behandelresultaat na resectie, 
Complicaties na resectie (6 
complicaties) 
Bijwerking na radiatie of 
chemotherapie 
Kwaliteit van leven (0, 3, 6, 12 
maanden na behandeling, PROM 
met EORTC QLQ-C30-LC13).  

•  Zorg voor uitkomst Longkanker 
wordt nu bij alle 7 Santeon 
ziekenhuizen en 2 niet-Santeon 
ziekenhuizen retrospectief gemeten, 
geanalyseerd en resultaten 
gespiegeld.  

•  De indicator Kwaliteit van Leven 
longkanker wordt ook in deze 
ziekenhuizen gemeten. 

•  Vanaf 2015 vraagt  Achmea aan de 
zorgaanbieders van longkankerzorg 
om hun uitkomsten op 1 en 2-jaars 
overleving en complicaties te 
registreren. 

 

•  De uitkomstindicatoren zijn landelijk 
gedragen en kunnen worden 
geregistreerd 

•  Uniforme landelijke uitvraag van de 
uitkomstindicatoren 

•  Vermindering registratielast door 
multidisciplinaire set 

•  Zoveel mogelijk transparante 
zorguitkomsten longkanker, zodat 
zorgverleners zich kunnen 
spiegelen en verbeteren, 
zorginkoop op kwaliteit mogelijk is 
en klanten/patiënten keuze-
informatie hebben. 

 

De uitkomsten van longkankerbehandelingen van de deelnemende 9 ziekenhuizen zijn 
in 2015 transparant, om de zorg mee te verbeteren, afspraken over kwaliteit te maken 
met zorgverzekeraars en als keuze-informatie voor patiënten/klanten. De 
patiëntenvereniging wordt hierbij betrokken. Keuze-informatie wordt online gedeeld met 
patiënten/klanten. 

Jaarlijks krijgen ongeveer 12.000 mensen longkanker en overlijden ruim 10.000 mensen aan deze aandoening. Longkanker heeft van 
alle tumorsoorten de hoogste ziektelast in DALYs ¹. De prognose voor overleving van longkanker is slecht. Na 5 jaar is slechts 16% van 
de mensen met longkanker nog in leven. Longkanker vereist een multidisciplinaire behandeling.  
Er bestaat al een uitkomstenregistratie voor longchirurgie en radiotherapie. De longartsen registreerden hun behandelingen nog niet. 
Daarom is het van belang een uitkomstenset longkanker te ontwikkelen, waarin alle disciplines meedoen. De Santeon Groep, een 
samenwerkingsverband van 7 topklinische ziekenhuizen, was al gestart met het ontwikkelen van een multidisciplinaire set uitkomsten. 
Achmea vindt dit een goed initiatief. Santeon en Achmea werken op dit moment intensief samen aan de ontwikkeling en landelijke 
implementatie van deze set uitkomsten voor longkanker (Zorg voor Uitkomst longkanker).  
 

Pilotdeelnemers of koplopers:  
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 
Catharina-ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, St. Antonius 
Ziekenhuis, Rijnstate, Wilhelmina Ziekenhuis Assen 

Arja Broenland (projectleider)  
06 17684551, arja.broenland@achmea.nl 
 
Elly Hassink (onderzoeker) 
Mariska Koster (medisch adviseur) 
 

 Programma Kwaliteit van Zorg – Longkankerzorg  

Projectteam 

Wat is het risico op complicaties, hoe lang leeft de patiënt na behandeling en wat is de kwaliteit 
van leven? Essentiële informatie voor patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars maar ook voor de 
ziekenhuizen zelf.  

1) Disability-adjusted Lifeyears. Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid 
2) Bron: Nederlandse Kanker Registratie 2011 

*http://www.santeon.nl/images/pdf/uitkomstenboek2013.pdf 
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Wat willen we bereiken eind 2015? Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
 
 

Hoe bereiken en betrekken we de klant? 
 
 
 

Deelnemers 

 
Uitkomsten helpen – ook bij de transities in de langdurende zorg 
 

•  We hebben drie relevante 
uitkomsten van dementiezorg met 
het veld ontwikkeld. Kwaliteit van 
leven van mensen met dementie, 
volhoudtijd van de mantelzorger en 
kwaliteit van leven van de 
mantelzorger. 

•  Het instrument is uniek; vragen 
worden zo lang als mogelijk gesteld 
aan de persoon met dementie zelf 
en het bevat een minimum aantal 
vragen. 

•  De vragen leveren duidelijke 
aanknopingspunten voor de 
zorgverlening!  Zeven 
dementienetwerken meten de 
uitkomsten nu al structureel als 
onderdeel van het primaire proces. 

•  Er is een registratietool ontwikkeld 
waar de uitkomsten in worden 
vastgelegd. 

 
 

•  Levert het nu verbeterinformatie op? 
We onderzoeken dit  door samen 
met netwerken en organisaties de 
uitkomsten te vergelijken. 

•  We haken nog meer dementie 
netwerken en zorgorganisaties aan 
bij de meting.  

•  We ontwikkelen een E-learning, 
zodat zorgprofessionals op een 
goede manier de vragen kunnen 
stellen.  

•  We onderzoeken met veldpartijen, 
zoals Vilans, het Zorginstituut NL en 
Alzheimer Nederland hoe de 
indicatoren verbonden kunnen 
worden aan de Zorgstandaard 
Dementie en het Deltaplan 
Dementie. 

 

•  Inzicht in de uitkomsten helpt 
zorgverleners en zorgorganisaties 
om de zorg voor mensen met 
dementie en hun naasten 
structureel te verbeteren. 

•  De indicatoren zijn opgenomen in 
de Zorgstandaard Dementie en het 
Nationaal Register Dementie van 
het Deltaplan Dementie. 

•  Transparantie op uitkomsten van 
zorg geeft houvast bij het kiezen 
van een zorginstelling.  

•  Zorgverzekeraars gebruiken de 
uitkomstindicatoren bij de inkoop 
van dementiezorg, bijvoorbeeld via 
het maken van verbeterafspraken. 

Mensen met dementie en hun naasten zijn kwetsbare mensen; de zorg voor hen moet 
gewoon van goede kwaliteit zijn. Door het gesprek over kwaliteit van leven te voeren 
geven we hen een stem en kunnen de veldpartijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
oppakken om hen te verzekeren van de beste zorg. 
 

Bijna iedereen kent in zijn omgeving wel iemand met dementie. Dementie heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven en heeft 
verschillende verschijningsvormen. Naast geheugenproblemen kan de aandoening ook gepaard gaan met gedragsproblemen of 
veranderingen van het karakter. Iemand met dementie wordt langzamerhand volledig afhankelijk van zorg door anderen. De 
mantelzorger is daarin  een belangrijke steunpilaar. Het risico op overbelasting bij de mantelzorger is echter groot. Door de 
veranderingen in de langdurige zorg  zullen mensen met dementie langer thuis blijven wonen. Met het project zorgen wij dat aandacht 
voor kwaliteit van leven vanuit het perspectief van de persoon met dementie en zijn mantelzorger een centrale plaats krijgt in het 
zorgproces. Bijvoorbeeld door te vragen naar een rapportcijfer voor het leven en hoe lang een mantelzorger denkt de zorg voor zijn 
naaste te kunnen volhouden. Deze informatie helpt zorgverleners en zorgorganisaties de zorg aan deze kwetsbare doelgroep te 
verbeteren en de mantelzorger zolang mogelijk te ondersteunen. 
 
 

Pilotdeelnemers of koplopers:  
•  Netwerk Dementie Almere 
•  Netwerk Dementie Baarn Soest 
•  Netwerk Dementie Lekstroom 
•  Netwerk Dementie Veluwe Oost 
•  Netwerk Dementie Amsterdam Zuid 
•  Netwerk Dementie IJssel Vecht 
•  Beweging 3.0. 
Betrokken partijen: 
•  Vilans, Alzheimer Nederland, Zorginstituut Nederland 
•  Daarnaast is er een brede klankbordgroep met diverse 

wetenschappers en professionals in de zorg voor mensen met 
dementie, die met ons meedenken in dit project. 

 
 
 

Charlotte van der Ziel (projectleider) 
06 83648081 
Charlotte.van.der.ziel@achmea.nl 
 
Marion van den Hurk (onderzoeker) 
Jacques van Limbeek (medisch adviseur) 
 
 

Programma Kwaliteit van Zorg – Dementie 

 Sámen de kwaliteit van leven verbeteren   voor mensen 
met dementie en hun naasten 

Projectteam Achmea 
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Wat willen we bereiken eind 2015? Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
 
 

Hoe bereiken en betrekken we de klant? 
 
 
 

Deelnemers 

 
Gezamenlijk werken aan betere kwaliteit van coloscopieën 
 

•  In een pilot met zeven ziekenhuizen 
zijn zes indicatoren ontwikkeld die 
de kwaliteit van dikke darm-
onderzoek (coloscopie) meten: 
post-colo carcinomen, adenomen 
detectie, coecum intubatie, colon 
voorbereiding, complicaties en 
patiëntervaringen. 

•  De pilotdeelnemers hebben kritisch 
gekeken naar de uitkomsten en 
verbeteringen in hun proces of 
uitvoering van zorg doorgevoerd. 

•  De zes uitkomsten zijn opnieuw 
gemeten in een even lange periode. 
De uitkomsten bleken bij drie 
indicatoren significant verbeterd en 
bij twee gelijk gebleven. Eén 
indicator is niet meer gemeten 
omdat deze niet relevant bleek voor 
verbeteringen. 

•  (zie http://www.zilverenkruis.nl) 
 

•  In samenwerking met de NVMDL en 
DICA wordt gewerkt aan de 
registratie van de ontwikkelde 
indicatoren in een nieuwe registratie 
(DGEA). 

•  In januari 2015 kunnen alle 
Nederlandse ziekenhuizen de  
indicatoren registreren en de 
bijbehorende data aanleveren, mits 
de koppeling met DICA is 
gerealiseerd. 

•  We publiceren over verbeteringen 
van de uitkomsten van de dikke 
darm diagnostiek. 

•  Wij vragen bij de inkoop van zorg 
dat de uitkomstindicatoren worden 
verzameld, geregistreerd en 
aangeleverd aan de DGEA. 

 

•  Eén landelijke registratie voor de 
zes indicatoren voor alle 
ziekenhuizen in Nederland is 
ingevoerd. De  kwaliteit van de 
dikke darm diagnostiek wordt zo 
transparant gemaakt.  

•  We willen onze klanten informeren 
over de kwaliteit van de dikke darm 
diagnostiek in ziekenhuizen. 

•  Zorgprofessionals kunnen de 
kwaliteit van zorg met behulp van 
de uitkomsten vergelijken en van 
elkaar leren om de zorg nog beter te 
maken. 

•  De zes indicatoren worden gebruikt 
om op kwaliteit te kunnen inkopen. 

•  De zorguitkomsten maken we 
beschikbaar voor patiënten, zodat 
zij hun zorgkeuzes kunnen baseren 
op kwaliteit. 

•  De uitkomsten van de zeven ziekenhuizen die bekend stellen we ter beschikking 
aan klanten en zodra we die hebben, ook die van alle andere ziekenhuizen. 
Patiënten en verwijzers kunnen zo kwaliteit meenemen bij het maken van een 
keuze voor een ziekenhuis. 

•  Via verschillende kanalen van Zilveren Kruis en Achmea, zoals het Forum, 
Zorgbemiddeling en Klantenservice, informeren en adviseren wij klanten.  

 

Darmkanker is de derde meest voorkomende kanker in Nederland. Negen van de tien gevallen treden op bij personen van 55 jaar of 
ouder. In 2011 bedroeg het aantal nieuwe gevallen van darmkanker ruim 13.000 personen. Naar verwachting zal dit aantal door de 
vergrijzing in 2015 stijgen tot 14.000 per jaar.  
Nu ondergaan 200.000 Nederlanders per jaar een coloscopie om hun dikke darm te laten onderzoeken. Tussen 2014 en 2020 zal dit 
aantal geleidelijk stijgen naar 300.000 coloscopieën. Dit aantal stijgt mede als gevolg van de invoering van het bevolkingsonderzoek in 
2014. Als tijdens het bevolkingsonderzoek bloed in de ontlasting is gevonden, zal vaak een coloscopie geadviseerd worden.  
Tijdens een goed uitgevoerde coloscopie worden poliepen en goedaardige gezwellen in een vroeg stadium ontdekt. De kans op 
darmkanker in de tien jaar na een goed uitgevoerde coloscopie is tien tot vijftien keer lager dan wanneer de coloscopie niet goed is 
uitgevoerd.  
Achmea en zeven ziekenhuizen hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van dikke darmonderzoeken (coloscopieën). Na het 
vaststellen van de juiste uitkomstmaten en een eerste meting in 2013 hebben de ziekenhuizen al een aantal verbeteracties 
ondernomen. Deze hebben bijgedragen aan beter uitgevoerde coloscopieën. Door het meten van de uitkomsten van de indicatoren 
willen we de kwaliteit in alle ziekenhuizen en voor alle patiënten verbeteren.   
 

Koplopers:  
•  Prof. Dr. E.J. Kuipers, Erasmus MC 
•  Prof. Dr. P.D. Siersema (UMCU) 
Pilotdeelnemers:  Dr. F. ter Borg, Deventer Ziekenhuis,  
•  Dr. V.C.M.W Spaander, Erasmus MC, Dr. T.J. Tang, IJsselland 

Ziekenhuis, Dr. R.J.T.H. Ouwendijk en Dr. P. ter Borg, Ikazia 
Ziekenhuis, Dr. W.H. de Vos, Isala Klinieken, Dr. P. van de 
Schaaf,  St Antonius Ziekenhuis, Dr. L.M.G. Moons, UMC 
Utrecht. 

Betrokken partijen: 
•  In afstemming met het RIVM,  SPKS, de Wetenschappelijke 

vereniging NvMDL, NVGE en DICA.  
 
 
 

Doris le Fèvre (projectleider) 
06 22245241, doris.le.fevre@achmea.nl 
         
Bas Geerdes (medisch adviseur) 
Elly Hassink (onderzoeker) 
 

 Programma Kwaliteit van Zorg – Dikke darm diagnostiek 

Projectteam  Achmea 

Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC: “Iedere dokter vindt 
zichzelf op bepaald terrein wel de beste. Tot op zekere hoogte is dat alleen maar 
goed, maar je moet wel bereid zijn om jezelf te verbeteren. En daarvoor moet je 
toch echt weten hoe goed je het doet.” 
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Wat willen we bereiken eind 2015? Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
 
 

Hoe bereiken en betrekken we de klant? 
 
 
 

Deelnemers 

 
Een zeldzame aandoening met enorme impact 
 

•  De CF-registratie is aangevuld met 
twee procesindicatoren met grote 
impact op de zorgkwaliteit:  
1.  Afname sputumkweektest bij elk 

polibezoek, om tijdig 
longinfecties vast te kunnen 
stellen. 

2.  Glucosetolerantietest bij CF 
patiënten vanaf 10 jaar met 
verminderde alvleesklierfunctie, 
om tijdig suikerziekte vast te 
kunnen stellen. 

•  Achmea vergoedt alleen nog CF-
zorg die in CF centra en shared 
care ziekenhuizen wordt gegeven. 

 

•  We maken afspraken met NCFS¹ 
over het op korte termijn transparant 
maken van de uitkomsten van zorg bij 
CF, herleidbaar naar individuele CF-
centra. 

•  We onderzoeken de mogelijkheid om 
de CF-centra te verplichten  
sputumkweektests en glucose-
tolerantie-tests af te nemen 

•  We ontwikkelen uitgebreide CF-
gerelateerde patiënt- en ouder-
informatie voor op de website  
www.zilverenkruis.nl . 

•  We leveren een financiële bijdrage 
aan NCFS, zodat uitkomsten van 
zorg ook in de toekomst kunnen 
worden geregistreerd ter verbetering 
van de kwaliteit van CF-zorg. 

 

•  Structurele afname van de 
sputumkweektest en de 
glucosetolerantietest waardoor 
accuratere zorg wordt geboden, wat 
leidt tot verbeterde kwaliteit van 
leven van de patiënt. 

•  Voor patiënten beschikbare 
uitkomsten per centrum, 
gecorrigeerd voor de samenstelling 
van de patiëntpopulatie van de 
ziekenhuizen.   

•  Een registratie van uitkomsten van 
CF zorg  die continu wordt 
verbeterd en voldoet aan de 
toenemende eisen die aan 
registraties worden gesteld. 

  

De uitgebreide patiënt- en ouderinformatie over CF en CF-zorg wordt voor eind 2014 
via www.zilverenkruis.nl beschikbaar gesteld. Deze informatie helpt patiënten en 
ouders onder meer de juiste vragen aan de behandelend arts te stellen. 
 

Cystic Fibrosis (CF), ook wel bekend als taaislijmziekte, is een erfelijke ziekte met een beperkte levensverwachting en een progressief 
verloop. Er zijn in Nederland op dit moment ongeveer 1500 CF-patiënten en gemiddeld wordt er elke week een baby geboren met CF. 
Bij CF is het slijm, dat op diverse plaatsen in het lichaam wordt afgescheiden, abnormaal taai. Vaak begint de ziekte op de kinderleeftijd 
met regelmatig optredende luchtwegklachten,  zoals aanhoudend hoesten, slijm opgeven door slijmophoping in de longen, piepend of 
moeilijk ademhalen. Luchtweginfecties treden regelmatig op. De gemiddelde leeftijd die CF-patiënten kunnen bereiken neemt dankzij 
verbeterde medische zorg en begeleiding voortdurend toe en ligt gemiddeld rond de 40 jaar.     
Ook al is CF een zeldzame aandoening met een kleine patiëntenpopulatie, het heeft een heel grote impact op zowel de patiënt als zijn 
of haar omgeving. Daarom is Achmea dit project gestart met als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg bij deze 
patiënten. 
NCFS is een zeer actieve patiëntenvereniging, die zich inzet voor deze ziekte. Door als ziekenhuis kwalitatief goede behandelingen te 
geven kan de levensverwachting aanzienlijk worden verbeterd en ervaart de patiënt een betere kwaliteit van leven. In samenwerking 
met deze patiëntenvereniging heeft Achmea onderzocht welke controles bij CF-patiënten de kwaliteit van zorg bij CF verder kunnen 
verbeteren.  
 

Koploper:  
•  Dr. Harry Heijerman - HagaZiekenhuis 
Betrokken partijen: 
•  UMC Utrecht 
•  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en 

Tuberculose (NVALT) 
•  Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
•  Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)  

 
 

Erik de Vlieger (projectleider) 
06 12987182, Erik.de.vlieger@achmea.nl 
 
Mariska Koster (medisch adviseur) 
Rimke Geels (medisch adviseur) 
Wilma Jonkers (onderzoeker) 
 
 

Programma Kwaliteit van Zorg – Cystic Fibrosis (CF) 

 Extra controles leiden tot betere kwaliteit van zorg 

Projectteam  Achmea 

1) Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, de patiëntenvereniging en tevens oprichter en eigenaar van de 
kwaliteitsregistratie NCFR, waarin de CF-centra longfunctie, micro-organismen, voedingstoestand, comorbiditeit, 
behandeling, transplantaties en overlijden registreren. 
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Wat willen we bereiken eind 2015? Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
 
 

Hoe bereiken en betrekken we de klant? 
 
 
 

Deelnemers 

 
Nederland loopt voorop met registratie van uitkomsten bij PAV-zorg 
 

•  In de pilot met negen ziekenhuizen 
zijn de uitkomstindicatoren 
overleving, behoud van been en 
kwaliteit van leven getoetst op 
registratielast, bruikbaarheid bij 
verbetertrajecten, validiteit en 
betrouwbaarheid. Na afloop van de 
pilot heeft de pilotgroep 
uitgesproken deze 
uitkomstindicatoren landelijk te 
willen meten. 

•  Door de case-mix te baseren op 
reeds bij zorgverzekeraars 
beschikbare declaratiegegevens, 
blijft  de registratielast beperkt.  

•  De Nederlandse Vereniging voor 
Vaatchirurgen (NVvV) is enthousiast 
over het opzetten van een 
kwaliteitsregistratie voor 
behandeling van patiënten met PAV. 

 

•  Samen met de Nederlandse 
Vereniging voor Vaatchirurgen en 
DICA werkt Achmea aan de 
inrichting van een landelijke 
registratie, waarbij de koppeling met      
Vektis een belangrijk onderdeel is. 

•  Patiënten hebben een actieve rol bij 
het meten van uitkomsten van zorg. 
Daarom hebben we samen met de 
Hart en Vaatgroep en het Erasmus 
MC een communicatieplan gemaakt 
om patiënten te informeren over hun 
rol en hun belang bij het meten van 
uitkomsten. 

 

 

•  Eén landelijke registratie voor 
perifeer vaatlijden waarin zowel 
vaatchirurgen, interventieradiologen 
als fysiotherapeuten de uitkomsten 
van hun behandeling vastleggen    

•  Transparantie van zorguitkomsten, 
zodat per patiënt de meest kansrijke 
behandeling kan worden gekozen, 
wat direct leidt tot verbetering in 
kwaliteit van zorg. 

•  Hoge respons op de vragenlijsten 
voor patiënten; dit maakt het 
vergelijken tussen ziekenhuizen en 
tussen behandelingen mogelijk. 

Per medio 2015 worden alle nieuw geïndiceerde PAV-patiënten1 gevraagd een 
vragenlijst in te vullen voor de meting van de uitkomst ‘kwaliteit van leven’. In 
samenwerking met Erasmus MC en de Hart en Vaatgroep brengen we patiënten voor 
de start van de landelijke uitvraag op de hoogte van het belang van dit onderzoek 
(onder andere via informatiebijeenkomsten, gedrukte communicatie en social media).  
 

Naar schatting lijdt ruim een half miljoen Nederlanders aan perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Bij PAV is er minder bloedtoevoer naar de 
benen, waardoor de weefsels die van dat bloedvat afhankelijk zijn te weinig bloed krijgen (ischemie). Patiënten met PAV hebben een 
sterk verhoogd risico op coronaire hartziekten (problemen met de kransslagaders), op een beroerte en een verkorte levensverwachting. 
De verwachting is dat de zorgvraag rondom PAV de komende jaren sterk stijgt gezien de risicofactoren in combinatie met de 
toenemende vergrijzing van de bevolking en stijging van het aantal mensen met suikerziekte (diabetes mellitus).  
Het grote (en toenemende) aantal patiënten en de impact van de aandoening waren redenen voor Achmea om een project te starten 
om de kwaliteit van zorg rondom PAV te verbeteren. Hier zijn uitkomstindicatoren voor nodig. Op dit moment is er voor PAV geen 
(inter-)nationale registratie van uitkomstindicatoren. Dankzij het project van Achmea met negen ziekenhuizen is Nederland binnenkort 
het eerste land waar uitkomstindicatoren voor zorg bij patiënten met PAV worden geregistreerd. Op basis van die uitkomsten stellen we 
vervolgens vast hoe we de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. 
 

Koplopers (vaatchirurgen):  
•  Dr. E. Rouwet, Erasmus MC 
•  Dr. A. Vahl , OLVG & BovenIJ Ziekenhuis 
Overige betrokken vaatchirurgen: 
•  Drs. R. van Nieuwenhuizen,  Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 
•  Prof. Dr. J. Hamming, LUMC 
•  Dr. M. Koelemaij, AMC 
•  Dr. Roderik Metz - Kennemer Gasthuis 
•  Dr. M. Pierie, Isala  
•  Dr. B. Rijbroek, Kennemer Gasthuis 
•  Dr. A. de Smet – Maasstad Ziekenhuis 
•  Dr. E. Vermeulen – Kennemer Gasthuis 

 
 

Erik de Vlieger (projectleider) 
06 12987182  Erik.de.vlieger@achmea.nl 
 
Hans Brom (medisch adviseur) 
Wilma Jonkers (onderzoeker) 

 Programma Kwaliteit van Zorg–Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) 

Projectleider Achmea 

1) Geïndiceerd in de tweedelijns zorg 

Dr. Anco Vahl (Vaatchirurg OLVG & BovenIJ Ziekenhuis): “Een data base maken met 
verzekeraarsgegevens op basis van facturatie is een interessant idee; mocht dat lukken, dan geeft dat 
een enorme vermindering van de registratielast voor de ziekenhuizen als je een audit wilt bouwen.” 
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Wat willen we bereiken eind 2015? Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
 
 

Hoe bereiken en betrekken we de klant? 
 
 
 

Deelnemers 

 
Het is belangrijk de kwaliteit voor moeder & kind door de keten te volgen 
 

•  Voor het eerst in Nederland zijn in 
het project MILQ de uitkomsten van 
zorg voor zwangere vrouwen en 
hun baby over de keten van 
verloskundigen, gynaecologen en 
kinderartsen gemeten. 

•  Dit is gedaan met de Adverse 
Outcome Index (AOI). De AOI meet 
het percentage bevallingen met één 
of meer complicaties, zoals te veel 
bloedverlies of onverwachtse 
opname op de IC.  

•  Uit de pilot bleek deze indicator 
veelbelovend en onderscheidend te 
zijn en handvatten te geven aan 
ketens (VSV) om met kwaliteits-
verbetering aan de slag te gaan.  

•  Het onderzoek is uitgevoerd in drie 
ketens, georganiseerd in 
Verloskundige Samenwerkings- 
Verbanden (VSV’s).  

•  De resultaten van de pilot zijn 
gepresenteerd op (inter)nationale 
congressen en worden besproken 
met beroepsverenigingen en andere 
betrokken partijen zoals het CPZ en 
de PRN. Daarnaast wordt op dit 
moment de laatste hand gelegd aan 
een wetenschappelijk artikel.  

•  Daarnaast wordt 1 oktober een 
casemixmodel opgeleverd voor de 
AOI, zodat gecorrigeerd kan worden 
voor relevante populatieverschillen 
tussen ketens.  

  

•  Elk VSV krijgt continu inzicht in 
haar eigen uitkomsten (% 
ongewenste complicaties, maar 
ook cliëntervaringen) in 
vergelijking met uitkomsten van 
andere VSV’s. Op basis van deze 
informatie kan men in elke VSV 
nog beter met elkaar in gesprek  
over en aan de slag met 
kwaliteit(sverbetering).  

•  Achmea gaat in gesprek met 
zorgaanbieders over verspreiding 
van best practices. Als een VSV  
vooroploopt willen we dat belonen 
en hun kennis verspreiden. Als 
een VSV een aantal jaren 
achterblijft op kwaliteit, moet 
worden ingezet op verbetering.  

 
 

•  Achmea  maakt voor klanten met verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg 
afspraken over de kwaliteit en veiligheid van de zorg rond zwangerschap en 
geboorte.  

•  We vinden het  belangrijk om onze klanten te informeren over  kwaliteit  van 
geboortezorg. Wij publiceren daarom informatie op de Zilveren Kruis website. Deze 
informatie willen wij in de loop van de tijd uitbreiden. Daarvoor betrekken wij klanten 
door klantonderzoek en klantenpanels.  

 

•  Zwangerschap en geboorte zijn belangrijke gebeurtenissen in iemands leven! Elk jaar worden in Nederland ongeveer 185.000 
kinderen geboren. 

•  Uit internationaal onderzoek bleek in 2008 dat de perinatale sterfte in Nederland relatief hoog was. Inmiddels is dit cijfer gedaald, 
maar er is ruimte voor verdere verbetering, blijkt uit de resultaten van de ons omringende landen.   

•  Uit de gezamenlijke kwaliteitsgegevens van de pilotdeelnemers bleek het percentage bevallingen met een niet-gewenste uitkomst 
gemiddeld rond de 10% te liggen. Er zijn in Nederland geen landelijke cijfers bekend, maar betrokkenen zijn ervan overtuigd dat de 
geboortezorg in Nederland verbeterd kan worden door gezamenlijk, met eerste en tweede lijn, de kwaliteit van zorg te meten en 
over de resultaten met elkaar in gesprek te gaan. De projectgroep verwacht dat goede samenwerking, goede registratie van 
kwaliteitsgegevens, communicatie en afspraken tussen eerste en tweede lijn een gunstige invloed zullen hebben op het percentage 
bevallingen met een goede uitkomst.  

•  De ervaring van cliënten is daarnaast ook een belangrijke indicator voor de kwaliteit van zorg. Daarom wordt er (buiten dit project 
om) op dit moment ook een cliëntervaringsinstrument over de keten ontwikkeld: de ReproQ.  

 

Projectgroep:  
•  Prof. Dr. A. Franx  
•  M. Bekker, Msc 
•  Prof. Dr. G.J. Bonsel 
•  Dr. F. Groenendaal 
 
Betrokken partijen: 
•  Erasmus MC en verloskundige praktijken West, Oost en 

Bergweg 
•  VSV LUMC / Diaconessenziekenhuis / Leo (Coöperatie van 

verloskundigen Leiden En Omgeving) 
•  VSV WKZ  / UMCU ‘Verloskunde op 1 lijn’ 
De wetenschappelijke verenigingen, PRN en CPZ worden goed 
geïnformeerd en betrokken als dat belangrijk is. 
 
 

Hieke Visser (projectleider) 
06 2135346, Hieke.visser@achmea.nl 
 
Onno van der Galiën (onderzoeker) 
Anna Krüger (relatiemanager) 
Chandra Verstappen (relatiemanager) 
 
 
 
 
 

Programma Kwaliteit van Zorg - Geboortezorg: MILQ Project 
(Mother and Infant Labour Quality)  

 ‘Het gaat bij de bevalling niet om of de koffie lekker is, maar of   
het resultaat goed is: een tevreden en gezonde moeder en kind!’ 

Projectteam Achmea 
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Een CVA heeft ook grote gevolgen voor de naasten van de patiënt 
 

•  Er is een voor de CVA-zorg unieke 
samenwerking tussen zorgverleners 
van alle disciplines en externe 
partijen (zie kader). Vanuit de 
verschillende wetenschappelijke 
verenigingen werken deze 
zorgverleners mee aan de 
ontwikkeling en het testen van 
uitkomstindicatoren en casemix-
variabelen. 

•  We hebben een set met 
uitkomstindicatoren vastgesteld, 
ondersteund door cruciale proces- 
en structuur-indicatoren. 

•  De registratie van de indicatoren 
vindt meteen in DICA plaats. We 
beschikken over data op 
patiëntniveau, waardoor de kwaliteit 
van de data sterk verbetert. 

 

•  Tijdens de pilot ontwikkelen we een 
ziekte-specifiek casemixmodel en 
testen we de ontwikkelde set van 
indicatoren in 5 zorgketens.  

•  We werken aan een 
toekomstbestendige juridische 
structuur. Omdat we transparantie 
over de hele keten willen, moeten 
we ervoor zorgen dat de privacy van 
de patiënt gewaarborgd blijft. 

•  Voor elke ketenpartner bekijken we 
welke registratiemethode het beste 
aansluit bij het primaire proces. 

•  We werken aan een 
implementatieplan, zodat de geteste 
indicatorenset en het casemixmodel 
goed geborgd worden in alle ketens. 

 

•  Vóór 2016 registreren minimaal 10 
ketens de nieuwe indicatorenset. 

•  Er is voor de overige ketens een 
duidelijke route uitgestippeld voor 
de transitie van Benchmark 2.0 naar 
Benchmark 3.0. 

•  Het ontwikkelde casemixmodel 
helpt bij het eerlijk vergelijken van 
de kwaliteit van de geleverde zorg 
in de verschillende ketens. 

•  Bij de inkoop van CVA-zorg door 
zorgverzekeraars, kijken we ook 
hoe verschillende ketens en de 
zorgaanbieders in die keten 
bijdragen aan een betere kwaliteit. 

 

Als je een beroerte krijgt, is snel handelen vereist. Er is dan geen tijd om een keuze 
voor een bepaalde zorgaanbieder te maken. Na de acute fase is deze tijd er vaak wel. 
We zouden graag zien dat patiënten en hun naasten op basis van de juiste 
kwaliteitsinformatie de juiste keuze maken voor vervolgzorg. De patiëntenvereniging 
bewaakt dat de set van indicatoren deze keuze mogelijk maakt. 
 

Als CVA-patiënt heb je vaak te maken met onzichtbare gevolgen van de bloeding of infarct. Denk bijvoorbeeld aan een afasie, 
concentratieproblemen, extreme vermoeidheid of karakterveranderingen. Deze gevolgen zijn vaak niet direct zichtbaar, maar soms pas 
na maanden of zelfs jaren. Met behulp van uitkomstindicatoren en de meest cruciale proces- en structuurindicatoren, maken wij op 
ketenniveau inzichtelijk waar verbetering mogelijk is om deze patiënt een voorspoedig herstel en een optimale kwaliteit van leven te 
bieden. 
 
Ook voor de naasten van een CVA-patiënt heeft een beroerte een grote impact, omdat de partner, vader of moeder plotseling óók 
patiënt is en zorg nodig heeft. Daarom vinden wij het belangrijk dat ook de eventuele mantelzorger goed wordt begeleid en de 
zorgverlener tijdig signaleert wanneer het niet meer gaat. In de indicatorenset zijn indicatoren opgenomen die de kwaliteit van leven van 
de mantelzorger inzichtelijk maken. 
 

Pilotdeelnemers:  
•  Keten Sint Antonius Ziekenhuis 
•  Keten Radboudumc 
•  Keten Erasmus MC 
•  Keten Isala 

Betrokken partijen: 
•  Wetenschappelijke verenigingen: NvN, Verenso, NHG, VRA  

Overige partijen:  
•  Achmea, KNCN, NFU DICA, ZN, patiëntenvereniging 

‘Hersenletsel.nl’ 

 
 

Marjan Meulink (intern projectleider*)  
06 30632195, marjan.meulink@achmea.nl 
 
Bea Uhlenhop (medisch adviseur) 
Marion van den Hurk (onderzoeker) 
 
* Gedeelde projectleiding (Achmea, KNCN 
 en NFU) 

 Programma Kwaliteit van Zorg – CVA (Beroerte) 

 “Met de nieuwe set indicatoren kunnen we de patiënt 
door de keten volgen” 

Projectteam Achmea 
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De juiste keuze  van behandeling bij prostaatkanker 
 

•  We hebben twaalf indicatoren getest  
in een pilotonderzoek op relevantie, 
betrouwbaarheid, technische 
haalbaarheid en de mogelijkheid 
onderscheid aan te tonen.  

•  Uit de pilot zijn zes indicatoren 
voorgesteld om landelijk te meten. 

•  Samen met de Santeon Groep is 
een voorstel gedaan aan de 
wetenschappelijke vereniging, de 
NVU. Dit voorstel is gebaseerd op 
onze pilot, ICHOM en het project 
van Santeon Zorg voor Uitkomsten. 

 

•  In samenspraak met de NVU wordt 
een set indicatoren vastgesteld die 
landelijk is geaccepteerd. 

•  Een landelijk platform voor 
registratie van de indicatoren wordt 
ontwikkeld. 

 
 
 
 

 

•  Eén landelijke registratie van 
uitkomstindicatoren voor 
prostaatkankerzorg, gedragen door 
de beroepsgroep. 

•  De indicatorenset is relevant voor 
verschillende typen behandeling, 
inclusief ‘waakzaam afwachten’. 

•  Gegevens kunnen direct uit een 
bronregistratie komen, doordat 
specialisten op een uniforme  
manier registreren. 

•  Uitkomsten van prostaatkankerzorg 
zijn verbeterd door inzicht van 
zorgverleners in eigen prestaties; 
‘best practices’ zijn bekend en 
worden gebruikt om van elkaar te 
leren. 

 

De patiëntenvereniging wordt betrokken door de NVU bij het vaststellen van een 
landelijke set indicatoren en de implementatie hiervan. PROMs worden uitgevraagd 
aan de patiënten volgens de richtlijnen van ICHOM en zijn opgenomen in de set 
indicatoren. 
 

Prostaatkanker komt vooral voor bij mannen vanaf 45 jaar en kent verschillende stadia. Per  stadium zijn diverse, al dan niet bewezen 
effectieve, behandelingen beschikbaar. Mogelijke behandelingen zijn: inwendige bestraling (brachytherapie), uitwendige bestraling, 
operatief verwijderen van de prostaat (prostatectomie), hormonale therapie en chemotherapie. Nieuwe behandelingen zijn cryotherapie 
en HIFU (High Intensity Focused Surround). Welke behandeling wordt ingezet hangt af van ernst en duur van de ziekte, leeftijd van de 
patiënt, voorkeur van de patiënt en de arts en regionale verwijsafspraken en –patronen. De vele behandelmogelijkheden maken 
vergelijken van uitkomsten van zorg voor patiënten met prostaatkanker tussen zorginstellingen lastig. 
Elke uroloog en radiotherapeut wil de beste zorg voor zijn patiënt en wil zichzelf kunnen toetsen op zijn of haar handelen. 
Uitkomstindicatoren zijn daarbij van groot belang: ze geven inzicht in de kwaliteit van zorg en bieden handvatten om die zorg te 
verbeteren. In Nederland zijn tegelijkertijd twee initiatieven gestart om uitkomstindicatoren voor prostaatkankerzorg te ontwikkelen en te 
testen op bruikbaarheid in dagelijkse praktijk: het project Zorg voor Uitkomst van de Santeon Groep (specifiek Canisius Wilhelmina 
Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis en St. Antonius Ziekenhuis) en Kwaliteit van Zorg van Achmea i.s.m. het Erasmus MC en drie andere. 
Samen verzorgen deze ziekenhuizen 13-15 % van de prostaatkankerzorg in Nederland. Deze initiatieven zijn bij elkaar gebracht door 
Achmea. 
  
 
Koplopers:  
•  Prof. Dr. Chr. Bangma, Erasmus MC 
•  Dr. M. Wildhagen, unithoofd Trials & Research Coordination,  
      Erasmus MC 
•  Drs. C. Fischer, promovendus, Erasmus MC 
•  Dr. H. Lingsma, post-doctoraal onderzoeker, Erasmus MC. 
Pilotdeelnemers: 
•  Dr. D. Van der Schoot,  Amphia Ziekenhuis 
•  Dr. H. Beerlage, Jeroen Bosch ziekenhuis 
•  Prof. Dr. R. Pelger, LUMC 
•  Dr. L. Incrossi,  Erasmus MC 
Betrokken partijen: 
•  NVU 
•  Santeon Groep. 
 

 
Doris Le Fèvre  (projectleider) 
06 22245241, doris.le.fevre@achmea.nl 
         
Peter Dunki Jacobs (medisch adviseur) 
Elly Hassink (onderzoeker) 
 

 Programma Kwaliteit van Zorg – Prostaatkankerzorg 

 Meerdere initiatieven samengebracht! 

Inzicht in uitkomsten  van  de vele  behandelmogelijkheden nodig  

Projectteam 
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Diabetes: totale zorgketen in beeld 
 

•  Pilot waarin we met declaratie-
gegevens het aantal complicaties 
(prevalentie) en het jaarlijks aantal 
nieuwe complicaties (incidentie) als 
gevolg van diabetes hebben 
benaderd. Deze cijfers bleken niet 
geschikt als spiegelinformatie.  

•  Beroepsgroepen hebben een set 
van data (e-diabetes kernset) 
gedefinieerd die nodig is om 
diabeteszorg te leveren. Achmea 
heeft deze set omarmd: alle 
zorgaanbieders die met Achmea 
een contract hebben, moeten de set 
registreren.  

•  Voor de eerste lijn, stelt de 
beroepsgroep InEen een landelijke 
benchmark op van indicatoren 
afgeleid uit bovengenoemde set. 
Deze benchmark bevat naast 
diabeteszorg ook indicatoren voor 
COPD en VRM zorg. Achmea 
bespreekt de benchmark met 
zorgaanbieders en vraagt niet meer 
apart gegevens op. 

•  Met acht ziekenhuizen doen we een 
pilot waarin we onderzoeken wat de 
(on)mogelijkheden zijn om de e-
diabetes kernset te registreren en 
hoe we de set kunnen gebruiken om 
iets te kunnen zeggen over de 
kwaliteit van de geleverde zorg. 

•  We onderzoeken welke inzichten we 
uit bestaande registraties (o.a. 
Vektis en eerstelijn) kunnen halen. 

•  In ZN verband verbeteren we 
samen met InEen de benchmark 
eerstelijnszorg door de betrouw-
baarheid van de aangeleverde data 
te vergroten en mogelijkheden te 
verkennen om datgene wat de 
patiënt belangrijk vindt, toe te 
voegen aan de set. We zijn hiervoor 
in gesprek met de NDF en DVN.  

 

•  Gedragen visie en plan van aanpak 
om tot een diabeteszorgregistratie 
van alle zorgaanbieders te komen. 
Dit is nodig om inzicht te krijgen in 
de kwaliteit van de totale keten van 
diabeteszorg. Patiënten met 
diabetes hebben immers te maken 
met meerdere zorgverleners.  

•  Start registratie diabeteszorg in de 
tweede lijn. 

•  Verbeterde benchmark eerstelijn 
waarmee zorgaanbieders op de 
uitkomsten van zorg vergeleken 
kunnen worden.  

•  Eerste stap naar prestatie-
bekostiging van diabeteszorg  met 
de nieuwe huisartsenbekostiging 
waarvan de diabetesindicatoren 
onderdeel worden.  

De patiënt met diabetes heeft een grote verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen 
behandeling. Ons streven is dat niet alleen de zorgverleners maar ook waar mogelijk 
en relevant de set door de patiënt zelf geregistreerd  wordt zodat iedere betrokkene 
zicht krijgt op de kwaliteit van de zorg en zijn of haar aandeel hierin. We vragen hierbij 
ook wat de patiënt zelf belangrijk vindt als uitkomsten van zorg.  
 

In Nederland zijn 800.000 mensen met Diabetes Mellitus bekend bij hun huisarts.. Dit aantal stijgt, elk jaar groeit het aantal patiënten 
met ca. 87.000 mensen (RIVM). Mensen met diabetes hebben dat voor de rest van hun leven en krijgen gedurende hun leven met 
meerdere zorgverleners te maken. Om de patiënt zo goed mogelijk te helpen is het belangrijk dat de zorg van de verschillende 
zorgverleners goed op elkaar is afgestemd en dat we de kwaliteit van de gehele zorgketen in beeld kunnen brengen. Ook zelfzorg hoort 
tot deze keten.  
De patiënt met diabetes heeft een grote verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen behandeling. Het is nodig dat de e-diabetes 
kernset door alle betrokken zorgverleners en waar mogelijk ook door de patiënt zelf wordt geregistreerd zodat iedere betrokkene zicht 
krijgt op de kwaliteit van de verleende zorg.  Daarnaast is het belangrijk dat we ook zoeken naar mogelijkheden om datgene met elkaar 
in beeld te brengen wat ook van belang is voor de patiënt. Welke kwaliteitsinformatie vindt de patiënt belangrijk? Nu bestaat de set uit 
vooral medische indicatoren, zoals de HbA1c waarde. Maar is dat ook wat de patiënt van belang vindt? We zullen patiënten vragen wat 
zij belangrijke informatie vinden om de kwaliteit van zorg te beoordelen. We zoeken hiervoor de samenwerking met 
patiëntenverenigingen. 
 

Pilotdeelnemers of koplopers tweedelijn:  
•  Prof. dr. H.J.G. Bilo, Kenniscentrum Ketenzorg 
•  Prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel, UMCG 
•  Prof. dr. E.J.P. de Koning, LUMC 
•  Dr. H.H.K. Thio, Saxenburg 
•  Dr. R.K. Gonera, Wilhelmina Ziekenhuis Assen 
•  Dr. L.T. Dijkhorst-Oei, Meander MC 
•  Dr. M.J. Muis, St. Jansdal 
•  Dr. P.H.L.M. Geelhoed, Medisch Centrum Haaglanden 
•  Dr. T.M.  Vriesendorp, Isala 
 
Betrokken partijen eerstelijn: 
•  Zorgverzekeraars Nederland en InEen 

 

 
 

Pauline Poel (projectleider) 
06 306 318 53, Pauline.Poel@achmea.nl 
 
Margot Smits (medisch adviseur) 
Anique Jansen (zorginkoper integrale zorg) 
Wilma Jonkers (onderzoeker) 
 
 

 Programma Kwaliteit van Zorg – Diabeteszorg 

 Naar één registratie van kwaliteitsinformatie 

Projectteam Achmea 
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Inzicht in kwaliteit is juist in de langdurige zorg cruciaal 
 

•  In een pilot met Siza, Cordaan en 
Philadelphia hebben we de door 
cliënten ervaren bijdrage aan 
kwaliteit van bestaan gemeten met 
de aanpak ‘dit vind ik er van 2.0’ en 
de uitkomsten gespiegeld. De 
eerste resultaten zijn positief, ook in 
de gehandicaptenzorg kun je deze 
uitkomsten spiegelen! 

•  Cliënten hebben in deze pilot hun 
ervaringen op 9 thema’s gegeven 
en daarbij ook het belang van het 
thema in hun leven aangegeven.  

•  De samenwerking tussen deze drie 
zorgaanbieders en Achmea is uniek, 
we hebben veel inzicht gekregen in 
elkaars visie en belangen, waardoor 
we beter kunnen samenwerken aan 
het verbeteren van kwaliteit. 

 

•  De resultaten van de pilot gaan we 
presenteren aan diverse 
belanghebbenden in het veld  

•  Er zijn meerdere instrumenten in 
deze sector die de ervaren kwaliteit 
van bestaan meten, maar de 
resultaten van deze instrumenten 
zijn onderling niet vergelijkbaar. We 
gaan nu in gesprek met de andere 
instrumentmakers over onze visie 
dat minder instrumenten leidt tot 
informatie met meer betekenis 
omdat spiegelen op allerlei niveaus 
dan mogelijk wordt.  

•  Met Arduin, eigenaar van instrument 
POS, zijn we in gesprek om ruime 
ervaring met spiegelen (ook op 
wetenschappelijk niveau) zo goed 
mogelijk over het voetlicht te 
brengen.  

 

•  We willen de  verstandelijk 
gehandicaptenzorg transparant 
maken op uitkomsten van zorg voor 
de cliënt.  

•  Met erkenning voor de complexiteit 
voor het veld is deze transparantie 
vooral bedoeld voor zorgaanbieders 
om gerichter van elkaar te kunnen 
leren en zo de zorg te verbeteren. 

•  We willen eenduidig beleid initiëren 
op het gebruiken van de uitkomsten 
tussen de verschillende 
zorgkantoren/verzekeraars , dit 
versterkt de impact van het 
spiegelen en het gebruik van de 
resultaten door zorgaanbieders en 
cliënten.  

Met het onderzoeken van de cliëntervaring  bevragen zorgaanbieders de cliënten direct 
over de ervaren kwaliteit van leven. Door het spiegelen kunnen verbetermogelijkheden 
naar voren komen, waarmee verschillende betrokkenen gerichter kunnen verbeteren.  
 

•  Stichting Cordaan 
•  Stichting Philadelphia Zorg 
•  Stichting Siza 

Anouk Vorselman (projectleider) 
06 20248867 
Anouk.vorselman@achmea.nl 
 
Marleen van den Hengel  
(beleidsadviseur Zorginkoop GZ) 
Rosan Oostveen (onderzoeker) 
 

 Programma Kwaliteit van Zorg–Verstandelijk gehandicaptenzorg 

 “Het spiegelen op  uitkomsten is interessant, wat kan ik 
van jou leren?” 

Projectteam Achmea 

Illustratie wordt gebruikt 
in de aanpak Dit vind ik 
er van 2.0 van 
Philadelphia/Siza/ 
Cordaan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de gehandicaptenzorg wordt zorg geleverd aan cliënten die vaak levenslang en levensbreed zorg nodig hebben. Dat betekent dat 
de impact van zorg op het leven van de cliënt enorm is. In de gehandicaptenzorg heeft  80% van de cliënten een verstandelijke 
beperking. Afhankelijk van de ernst en uitingsvorm van de beperking, leeftijd, achtergrond etc. wordt de ondersteuningsbehoefte van 
de cliënt bepaald en er zijn dus ook veel verschillende varianten voor begeleiding en zorg.   
 
Juist in een sector waarin de zorg zo belangrijk is en er bijvoorbeeld een zorgaanbieder voor een lange periode in het leven moet 
worden gekozen, is kwaliteitsinformatie belangrijk. Door inzicht te geven in de ervaren kwaliteit van leven van cliënten, wordt duidelijk 
op welke punten cliënten verbetering/verandering nodig vinden, maar ook welke aspecten zij belangrijk vinden. Zorgaanbieders 
kunnen deze informatie gebruiken om de zorg te verbeteren en meer op maat te maken. En verwanten kunnen deze informatie 
gebruiken om een zorgaanbieder te kiezen of gerichte vragen te stellen aan de betrokken zorgaanbieder(s).   
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Hartaandoeningen komen veel voor 
 

•  Binnen de stichting Meetbaar Beter 
werken twaalf Nederlandse 
hartcentra gezamenlijk aan het 
inzichtelijk maken van resultaten 
van behandelingen bij 
hartproblemen zoals de vernauwing 
van de kransslagader (coronair 
lijden). Achmea denkt vanuit een 
adviesgroep mee met dit initiatief en 
biedt financiële steun. 

•  De uitkomsten van  Meetbaar Beter 
worden door de deelnemende 
ziekenhuizen gebruikt om de 
kwaliteit van zorg te verbeteren. 

•  Achmea spreekt met alle 
ziekenhuizen af dat na een 
dotterbehandeling, vervanging van 
de aortaklep of het implanteren van 
een pacemaker of een defibrillator, 
de minimale dataset binnen 3 
maanden voor 100% is ingevuld (dit 
geldt per 1 januari 2015). 

 

•  Wij werken samen met Meetbaar 
Beter en De Hart&Vaatgroep 
(patiëntenvereniging) aan het 
vindbaar en begrijpelijk maken van 
de uitkomsten voor patiënten. Deze 
komen openbaar beschikbaar zodat 
patiënten en verwijzers hier gebruik 
van kunnen maken. 

•  We zijn met de registraties BHN en 
NCDR in gesprek over de stappen 
die zij zetten in het transparant 
maken van uitkomsten en de manier 
waarop we elkaar daarbij kunnen 
helpen. 

•  Meetbaar Beter ontwikkelt nog meer 
uitkomstindicatoren voor behandeling 
van hartproblemen. 

•  We ontwikkelen uitgebreide 
patiëntinformatie over hartproblemen 
voor www.zilverenkruis.nl. 

•  Een eenduidige registratie waarin 
alle behandelaars registreren.  
Momenteel bestaan er drie 
verschillende registraties. 

•  Een rapportage met informatie over 
behandelingen, die de ziekenhuizen 
met Achmea delen, als basis voor 
het gesprek over verbetering van 
kwaliteit van zorg. 

•  Verbetering van kwaliteit van zorg, 
doordat we met ziekenhuizen 
afspraken maken op basis van hun 
uitkomsten van behandelingen. 

 

We laten de presentatie van zorguitkomsten beoordelen door een geselecteerde groep 
hartpatiënten. Zodra deze uitkomsten samen met uitgebreide patiëntinformatie over 
hartproblemen beschikbaar zijn op internet, kan de patiënt deze gebruiken bij het 
nemen van belangrijke beslissingen en het stellen van de juiste vragen tijdens het 
gehele zorgtraject. 
 

Naar schatting waren er in 2011 604.500 mensen met coronaire hartziekten in Nederland. Coronaire hartziekten zijn ziekten van het 
hart die het gevolg zijn van aderverkalking (atherosclerose). De twee bekendste diagnoses zijn het acuut hartinfarct (Acuut Coronair 
Syndroom) en stabiele angina pectoris (chronisch), wat allebei gepaard gaat met pijn op de borst. Bij een hartinfarct is er sprake van 
plotselinge, hevige pijn in de borst die lang aanhoudt. Bij stabiele angina pectoris zijn de klachten over het algemeen minder hevig en 
kortdurend. 
Achmea zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg bij dit ziektebeeld, omdat het een enorme impact heeft op de 
maatschappij. Stichting Meetbaar Beter heeft een aantal uitkomstindicatoren ontwikkeld die hierbij worden gebruikt. Achmea heeft een 
adviserende rol en ondersteunt financieel. Bovendien werkt Achmea samen met Meetbaar Beter en patiëntenvereniging De 
Hart&Vaatgroep aan het transparant maken van uitkomsten voor patiënten en verwijzers. 
 
 
 

Deelnemers Meetbaar Beter: 
AMC, Amphia Ziekenhuis, HagaZiekenhuis, Isala, Medisch 
Centrum Leeuwarden, St. Antonius Ziekenhuis, UMCG, Erasmus 
MC, Catharina Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, OLVG, 
UMCU 
 
Betrokken bij ontwikkeling transparantie voor patiënten: 
Dennis van Veghel – Meetbaar Beter 
Saskia Houterman – Meetbaar Beter 
Hans van Laarhoven – De Hart&Vaatgroep 
Patiënten Catharina Ziekenhuis 
Zilveren Kruis Achmea 

 
 

Erik de Vlieger (projectleider) 
06 12987182; Erik.de.vlieger@achmea.nl 
 
Ernst van der Wall (medisch adviseur) 
Wilma Jonkers (onderzoeker) 
 

 Programma Kwaliteit van Zorg – Coronair lijden 

 Behandeluitkomsten voor artsen omzetten in kwaliteits-
informatie voor patiënten en verwijzers 

Projectteam  Achmea 

Dr. P.L. Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur 
Catharina Ziekenhuis: “Meetbaar Beter is een 
fantastisch project. De uitkomstindicatoren 
volgens de methodiek van Meetbaar Beter 
zeggen nu al meer dan alle proces- en structuur-
indicatoren bij elkaar”  (bron: Meetbaar Beter 
Boek Catharina Ziekenhuis 2013) 
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Klachten van Parkinson verminderen en verlichten 
 

•  ParkinsonNet¹, Achmea en zes 
ziekenhuizen hebben een 
succesvolle haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd naar uitvoerbaarheid, 
bruikbaarheid en zeggingskracht 
van een vijftal uitkomstindicatoren.  

•  De volgende indicatoren zijn getest 
in een pilot met deze zes 
ziekenhuizen:  
• kwaliteit van leven 
• werk en participatie 
• mate van bewegen 
• vallen en breken 
• de belasting van de mantelzorger. 

 

•  De registratie van de indicatoren 
wordt nu landelijk uitgerold. Uitrol is 
in samenwerking met DICA2. 

•  Er worden artikelen geschreven om 
onze resultaten te delen, 
bijvoorbeeld in het International 
Journal for Quality in Health Care/ 
BMJ 

 

•  Alle Parkinson-netwerken 
verbeteren hun prestaties richting 
de best practices. Daarmee hebben 
alle Parkinson-patiënten een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van leven. 

•  Door het meten van kwaliteit willen 
we een bijdrage leveren aan het 
gesprek tussen de zorgverlener en 
patiënt, wat zorgt voor meer regie 
voor de patiënt over zijn 
behandeling. 

De patiënt is gevraagd naar zijn ervaringen op de genoemde indicatoren. De verkregen 
data zijn daarmee specifiek vanuit patiëntperspectief en geven input voor een gesprek 
tussen de zorgverlener en patiënt. Aan de partner of naaste (mantelzorger) is gevraagd 
naar hun volhoudtijd: hoelang houden zij de zorg voor hun naaste nog vol?    
 

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die in Nederland elk jaar bij 8.000 mensen wordt gediagnosticeerd; het totaal 
aantal patiënten wordt geschat tussen de 35.000 en 60.000.  
Klachten die horen bij Parkinson zijn bijv. trillen van de handen, benen, kin of tong, het trager worden van bewegingen, moeite met 
starten van bewegingen en het ontbreken van automatische bewegingen. Ook treedt stijfheid van de spieren op, ‘bevriezing’ van de 
benen tijdens het lopen op waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken, zijn er  houdings- en evenwichtsproblemen en 
valt de patiënt soms. Mensen met Parkinson zijn daardoor minder mobiel en hebben meer hulp nodig. Dat betekent ook meer werk voor 
de naaste. De ziekte van Parkinson is niet te genezen; behandeling is daarom gericht op het verminderen en verlichten van klachten en 
een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.  
Via uitkomstindicatoren willen we verschillende aspecten die met deze ziekte samenhangen inzichtelijk maken. Er zijn vaak veel 
verschillende zorgverleners bij het ziekteproces betrokken. Daarom is inzicht in de uitkomsten voor alle betrokken hulpverleners rondom 
een patiënt van groot belang. Met deze inzichten krijgen we aanknopingspunten om de zorg en kwaliteit van leven van zowel de patiënt 
zelf als de mantelzorg te verbeteren. 
 
 
 

Pilotdeelnemers of koplopers:  
 
Betrokken partijen: 
•  Academisch Medisch Centrum Amsterdam 
•  St. Antonius Ziekenhuis 
•  Medisch Centrum Leeuwarden 
•  Meander Medisch Centrum 
•  Universitair Medisch Centrum St. Radboud 
•  Universitair Medisch Centrum Groningen 
•  ParkinsonNet 

Frederique van Duuren (programmaleider) 
06 30402241,  
frederique.van.duuren@achmea.nl 
 
Eline Tuyn (medisch adviseur) 
Pieter ten Have (onderzoeker) 
 

 Programma Kwaliteit van Zorg – Ziekte van Parkinson 

 “Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, ondanks je ziekte” 

Projectteam Achmea 

1) ParkinsonNet: Landelijk netwerk van 
zorgverleners gespecialiseerd in het  
behandelen en begeleiden van Parkinson-
patiënten 

2) DICA: Dutch Institute for Clinical Auditing, 3) 
ParkinsonNet: Landelijk netwerk van 
zorgverleners gespecialiseerd in het  
behandelen en begeleiden van Parkinson-
patiënten 

 
 
 



18 september 2014inhoud

Wat willen we bereiken eind 2015? Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
 
 

Hoe bereiken en betrekken we de klant? 
 
 
 

Deelnemers 

 

Pilotdeelnemers 
•  FysioTopics 
•  Fysius 
•  H&C Health Promotion 
•  Winnock 
•  Real Health 
•  DC Klinieken 
•  SKS Fysiotherapie 
•  Fysiotherapie Welkom  
Wetenschappelijk Comité: 
•  Prof. Dr. R. Ostelo, Hoogleraar Evidence Based 

Physiotherapy, VU University 
•  Prof. Dr. M. de Kleuver, Hoogleraar wervelkolomchirurgie, VU 

MC 
 
 

Martijn Venus (projectleider) 
06 10812418, Martijn.Venus@achmea.nl 
 
Marion van den Hurk (onderzoeker) 
Rogier Smit (onderzoeker) 
Jacques van Limbeek (medisch adviseur) 
 
 

Programma Kwaliteit van Zorg – Lage Rugklachten 

 Lage rugklachten zijn een omvangrijk 
gezondheidsprobleem met maatschappelijke impact 

Projectteam Achmea 

•  We meten de uitkomstindicatoren in 
een follow up meting, om inzicht te 
geven in het resultaat 3 maanden 
na het einde van de behandeling. 

•  We bespreken met de 
zorgaanbieders hoe de 
pilotresultaten kunnen bijdragen aan 
verbetering van kwaliteit van zorg. 
Een wetenschappelijk comité 
adviseert hierbij. 

•  We zoeken aansluiting bij landelijke 
initiatieven (bijv. KNGF) ten bate 
van uniformiteit en vermindering van 
registratielast. 

 
 

•  We hebben een set van 
uitkomstindicatoren en bijbehorende 
casemixcorrectie samengesteld met 
het zorgveld. 

•  De uitkomstindicatoren zijn gemeten 
bij ruim 200 patiënten bij de start  en 
na afloop van de behandeling. Dit 
geeft  de  zorgaanbieders uit de 
pilot waardevolle informatie over de 
patiëntengroep en de 
behandelresultaten.  

•  Belangrijk inzicht: wanneer 
klinimetrie een standaard integraal 
onderdeel is van de behandeling, 
wordt een hoge respons op de 
vragenlijsten behaald. 

 
 

We bezoeken patiënten in de zorgpraktijk om gezicht en gevoel te krijgen bij de patiënt, 
degene voor wie we dit uiteindelijk doen. We onderzoeken patiëntervaringen bij het 
invullen van vragenlijsten. We zijn in contact met de patiëntenvereniging. 

Rugklachten – bijna iedereen krijgt  er wel eens mee te maken 

60-90% van de westerse bevolking krijgt in zijn leven ooit last van een episode van lage rugpijn. Een vervelende aandoening die het 
functioneren sterk kan beperken en waarvoor vaak geen specifieke oorzaak is aan te wijzen. Vaak gaat het na een aantal weken over, 
maar de pijn kan chronisch worden. Rugklachten vormt één van de grootste oorzaken van ziekteverzuim. De kosten hiervan worden 
geschat op meer dan 1 miljard euro.  
Voor de behandeling van lage rugklachten bestaat een groot aantal variërende behandelingen en uitkomstindicatoren.  
Gezien de omvang van deze aandoening en de variatie in uitkomstindicatoren, vinden we het van belang samen met het zorgveld 
uniformiteit aan te brengen. Een standaard voor zorguitkomsten  vormt een basis om vervolgens te komen tot het verbeteren van 
kwaliteit van zorg. 
 
 

•  Eind 2015 willen we beschikken 
over een uniforme en verbeterde set 
uitkomstindicatoren en 
casemixcorrectie. 

•  Deze is van toepassing voor alle 
zorgaanbieders in Nederland en in 
lijn met (inter)nationale richtlijnen en 
andere verzekeraars. 

•  Het resultaat is spiegelinformatie 
over zorguitkomsten voor 
zorgaanbieders. 

•  Hiermee voldoen we  aan een 
voorwaarde die zorgverleners in 
staat stelt zich continu te 
verbeteren. 
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Kwaliteit van Mondzorg in vogelvlucht: de cijfers   
 

•  Met tandheelkundig experts uit het 
veld is een set van 8 kansrijke 
uitkomstindicatoren op het gebied 
van mondgezondheid 
samengesteld. 

•  Deze set uitkomstindicatoren wordt 
op dit moment getest in een pilot 
met vijf tandartsenpraktijken op 
betrouwbaarheid, bruikbaarheid in 
de dagelijkse praktijk en registratie-
last.  

•  De data voor de indicatoren komen 
uit de (tijdelijke) registratie van de 
tandartsen en/of uit de 
declaratiedata van Achmea.  

 

•  De pilot wordt afgerond en de 
resultaten besproken met 
belangrijke stakeholders in het veld. 
Als  de set geheel of gedeeltelijk 
betrouwbaar en bruikbaar is, zal 
worden onderzocht op welke manier 
deze breder geïmplementeerd gaat 
worden.  

•  Op basis van de verzamelde data 
wordt wetenschappelijk onderzoek 
uitgevoerd naar het meten van 
kwaliteit van mondzorg.  

•  In een ander traject proberen we op 
basis van openbare gegevens en 
declaratiedata een totaaloverzicht 
voor de klant te maken met 
informatie over de tandarts en de 
behandelingen die hebben 
plaatsgevonden bij de klant. Deze 
willen we toetsen bij 2000 klanten. 

  

•  Het meten van kwaliteit is onderdeel 
van de dagelijkse praktijk voor 
tandartsen. 

•  Tandartsen kunnen vanuit hun eigen 
systeem hun eigen uitkomsten 
vergelijken met andere tandartsen. 
Dit helpt tandartsen bij het in kaart 
brengen van de geleverde kwaliteit 
en mogelijkheden tot verbetering.   

 

 
 
 

•  Bij de ontwikkeling van de indicatoren vragen we klanten in klantenpanels 
hun mening over wat voor hun goede mondzorg is.  

•  Achmea wil verzekerden informatie terug gaan geven over uitgevoerde 
mondbehandelingen en kwaliteit van mondzorg in een klantrapport.  

 
 

•  Jaarlijks komt bijna 80% van alle mensen in Nederland bij de tandarts. Daarmee is mondzorg eigenlijk belangrijk voor iedereen. 
Maar wanneer is de behandeling geslaagd? Is dat als iemand geen pijn heeft na een behandeling, niet hoeft terug te komen, 
vriendelijk geholpen wordt of helemaal geen gaatjes krijgt? De kwaliteit van mondzorg wordt niet standaard gemeten in de 
tandartsenpraktijk.  

•  Omdat zoveel mensen gebruik maken van mondzorg zijn de uitgaven hoog: deze komen op € 2,2 miljard, dat is 4% van de totale 
zorguitgaven. Tot 18 jaar wordt deze zorg vergoed vanuit de basisverzekering, daarna betalen mensen deze zorg zelf of nemen ze 
een aanvullende verzekering.  

•  Mondzorg is een zeer belangrijk thema voor onze verzekerden en de vraag naar kwaliteitsindicatoren voor mondzorg wordt door 
patiënten- en consumentenorganisaties gedeeld. 

•  Wat is een goede mondzorg? Er is nog geen landelijke registratie voor de tandheelkunde, waaruit tandartsen informatie krijgen over 
de door hun geleverde kwaliteit van mondzorg. Ambitie van dit project is in een pilot een set indicatoren te testen op 
betrouwbaarheid en bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk en te onderzoeken met stakeholders hoe deze set verder uitgerold kan 
worden.   

 

Aan de pilot doen vijf tandartsenpraktijken mee.  
 
Daarnaast zitten er in de Adviesgroep Indicatoren Mondzorg vier 
experts: twee hoogleraren en één tandartsen en één 
vertegenwoordiger  van de ANT.  
 
 

Hieke Visser (projectleider)  
06 22135346,  Hieke.visser@achmea.nl 
 
Emöke Jakab (onderzoeker) 
Riët Hummel  (medisch adviseur) 
 
 

Programma Kwaliteit van Zorg - Mondzorg 

Projectteam Achmea 

 Wat kan de tandarts doen om de mond zo lang mogelijk 
gezond te houden? 
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Laatste levensfase heeft impact op zowel de patiënt als de naaste  
 

•  Zorgverleners in de palliatieve zorg 
ontwikkelen en testen 
uitkomstindicatoren voor alle 
domeinen van de palliatieve zorg 
(lichamelijk, psychisch, sociaal en 
spiritueel). 

•  Uitkomstindicatoren worden zowel 
in de palliatief terminale fase als de 
fase vanaf de surprise question 
(vanaf een jaar)1 ontwikkeld en 
getest.  

•  Het ontwikkelen en testen vindt 
plaats in een aantal academische 
hospices, units voor palliatieve zorg 
in verpleeghuizen en een aantal 
ziekenhuizen. 

•  In de palliatief terminale fase testen 
we de conceptset van 
uitkomstindicatoren in 4 instellingen 
voor terminale palliatieve zorg. 
Deze indicatoren richten zich op de 
patiënt en de nabestaande. 

•  In de palliatieve fase vanaf de 
surprise question testen we de 
conceptset van uitkomstindicatoren 
in 6 ziekenhuizen bij poliklinische 
patiënten in het laatste levensjaar. 
Deze indicatoren richten zich op de 
patiënt, mantelzorger en 
nabestaande.  

•  Daarnaast worden vanuit de 
metingen uitkomstmaten ontwikkeld 
om de instellingen te kunnen 
vergelijken (voor spiegelinformatie). 

De patiënt in de palliatieve fase vult zelf een vragenlijst in waarin gevraagd wordt 
naar zijn welbevinden/kwaliteit van leven op lichamelijk, psychisch, sociaal en 
spiritueel gebied. Op deze wijze is er directe bijstelling van de zorg mogelijk, wat ten 
goede komt aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van de patiënt. 

 
Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven en sterven van de patiënt in de laatste levensfase. De patiënt in de palliatieve fase heeft 
met veel verschillende zorgverleners te maken. Afstemming tussen de verschillende zorgverleners gebeurt niet altijd adequaat waardoor 
de patiënt te maken krijgt met onnodige verplaatsingen en crisissituaties. Door inzicht in de kwaliteit van palliatieve zorg door middel van 
uitkomstindicatoren en het vroegtijdig inzetten van palliatieve zorg, heeft de patiënt een betere kwaliteit van leven in de laatste levensfase.  
 
Palliatieve zorg omvat tevens het geven van ondersteuning en begeleiding aan naasten van de patiënt. De naaste kan te maken krijgen 
met problemen als gevolg van de zorgtaken, bijvoorbeeld doordat zorgtaken moeilijk te combineren zijn met werk. Doordat in het project 
uitkomstindicatoren voor de kwaliteit van leven en belasting van de naaste worden gemeten, kan de naaste adequaat ondersteund worden. 

Pilotdeelnemers en koplopers hospices/verpleeghuizen:  
•  Academisch Hospice Demeter 
•  Academisch Hospice Kuria 
•  Coloriet 
•  IJsselheem 
Pilotdeelnemers en koplopers ziekenhuizen: 
•  Kennemer Gasthuis 
•  Maasstad ziekenhuis 
•  Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
•  Rijnstate 
•  Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 
•  Wilhelmina Ziekenhuis Assen 

 
 

Jolanda van der Heide (projectleider) 
06 10516876 
jolanda.van.der.heide@achmea.nl 
 
Mariska Koster (medisch adviseur) 
Pieter ten Have (onderzoeker) 

 Programma Kwaliteit van Zorg – Palliatieve zorg 

 Palliatieve zorg richt zich zowel op de  kwaliteit van 
leven van de patiënt als van zijn naaste. 

Projectteam Achmea 

•  De ontwikkelde vragenlijsten en 
uitkomstmaten worden op grote 
schaal gebruikt door zorgverleners 
in de palliatieve zorg in 
verschillende settingen. 
Spiegelinformatie komt beschikbaar 
en de best practices worden 
geïdentificeerd.  

•  De doorontwikkelde vragenlijsten 
worden digitaal beschikbaar als 
app. Er is een start gemaakt in de 
ontwikkeling van een landelijke 
kwaliteitsregistratie. 

•  Door inzicht in de kwaliteit van de 
palliatieve zorg wordt bij de inkoop 
door zorgverzekeraars, de kwaliteit 
van palliatieve zorg gestimuleerd 
zodat de zorg voor mensen in de 
laatste levensfase en ondersteuning 
van hun naasten verbetert. 

1) Zou ik verrast zijn als deze patiënt 
binnen de volgende 12 maanden komt te 
overlijden? 
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Reumatoïde Artritis, een aandoening met een grillig verloop 
 

•  Vanuit het perspectief van de 
patiënt, de verzekeraar en de 
zorgaanbieder hebben wij  een visie 
op kwaliteit van zorg bij reumatoïde 
artritis (hierna reumazorg) 
gedefinieerd. Dit hebben we samen 
met onze partners het Reumafonds, 
de Nederlandse Vereniging van 
Reumatologen (NVR) en de 
Nederlandse Federatie van 
Universitair Medisch Centra (NFU) 
gedaan.  

•  Vanuit deze visie hebben we een 
plan van aanpak opgesteld 
waarmee we binnen twee jaar tot 
een landelijke kwaliteitsregistratie 
van reumazorg willen komen. 

 

•  We definiëren een set van 
betrouwbare kernindicatoren 
waarmee we de kwaliteit van 
reumazorg kunnen meten.  

•  We stellen een methode van 
gegevensverzameling en 
-aanlevering vast die gepaard gaat 
met zo min mogelijk administratieve 
lasten voor zorgverlener en patiënt. 
We sluiten hierbij zoveel mogelijk 
aan bij het primaire zorgproces.  

•  We starten met de registratie bij de 
eerste ziekenhuizen, oplopend tot 
minimaal 80 procent van de 
ziekenhuizen.  

 

•  Een gedragen kernset van valide en 
betrouwbare kernindicatoren die op  
identieke wijze wordt vastgelegd 
door zorgverleners en patiënten. De 
gegevens worden vervolgens  
verwerkt tot indicatoren waarmee de 
kwaliteit van zorg transparant wordt.  

•  Een gedragen plan voor een  
kwaliteitsregistratie waarin de 
aanlevering van de indicatoren kan 
worden ondergebracht zodat een 
vergelijking van zorgaanbieders op 
kwaliteit mogelijk is.   

•  Deelname van tenminste 80% van 
de Nederlandse ziekenhuizen met 
een zorgaanbod op het terrein van 
reumatoïde artritis aan de 
kwaliteitsregistratie. 

Het is belangrijk dat de medische kwaliteit van reumazorg gemeten wordt . Minstens zo 
belangrijk is de beoordeling van de kwaliteit door de patiënt. Het Reumafonds is 
daarom ook één van de belangrijke partijen in dit project en samen proberen we in 
beeld te brengen wat de patiënt een belangrijke uitkomst van zorg vindt.  

 

In Nederland hebben circa 200.000 mensen reumatoïde artritis (RA). RA is een chronische aandoening waarbij gewrichtsontstekingen 
ontstaan. Het is een ziekte met een grillig verloop, de ene dag lijkt er niets aan de hand, terwijl de andere dag het optillen van een kopje 
al pijn kan doen. De behandeling van RA is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Met medicijnen worden ontstekingen afgeremd en pijn 
verminderd. Doordat mensen minder ontstekingen hebben, vermindert de kans op blijvende schade en/of vergroeiingen aan 
gewrichten. Bij de medicijnkeuze is het belangrijk dat de arts een afweging maakt tussen de schade die ziekte aan de gewrichten 
veroorzaakt en de bijwerkingen die het medicijn met zich meebrengt. Naast pijn hebben mensen met RA ook veel last van 
vermoeidheid. Daarnaast moeten zij leren omgaan met hun ziekte, die een enorme impact op hun leven heeft. Het meten van 
ontstekingen alleen is daarom niet voldoende om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van zorg. Het is belangrijk dat de effecten 
van de reumazorg in hun geheel worden gezien. In dit project zullen we dan ook naast de medisch inhoudelijke uitkomsten nadrukkelijk 
vragen wat de patiënt belangrijk vindt als uitkomsten van zorg.  

Samenwerkingspartners: 
•  Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra 
•  Nederlandse Vereniging van Reumatologen 
•  Reumafonds 

Uitvoering in handen van: 
•  AMC Medical Research 
 

Pauline Poel (projectleider) 
06 30631853, Pauline.Poel@achmea.nl 
 
Paulien Brunings (programmaleider) 
 

Programma Kwaliteit van Zorg – Reumatoïde Artritis 

 Naar een registratie van reumazorg die de kwaliteit van 
zorg volgens de zorgverlener en patiënt in beeld brengt.  

Projectteam Achmea 



22 september 2014inhoud

Wat willen we bereiken eind 2015? Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
 
 

Hoe bereiken en betrekken we de klant? 
 
 
 

Deelnemers 

 
Artrose: de uitkomsten van de behandeling volgens de patiënt.  
 

•  Achmea vindt het belangrijk dat de 
patiënt kan aangeven wat het 
resultaat van de heup- en 
knieoperatie is en stelt als 
voorwaarde voor een pluscontract 
dat een ziekenhuis zelf  Patiënt 
Reported Outcome Measures 
(PROMs) meet  volgens het advies 
van de beroepsgroep en deze 
aanlevert aan de landelijke 
registratie (LROI).  

•  Door beschikbare PROMs 
gegevens (Miletus meting) te 
analyseren, zijn we erin geslaagd 
om  de vraag of we met PROMs ook 
daadwerkelijk meten wat de patiënt 
voor uitkomst heeft ervaren, beter te 
kunnen beantwoorden. Daarnaast 
hebben we onderzocht of 
patiëntkenmerken de ervaren 
uitkomst kunnen voorspellen.  

•  In samenwerking met Miletus zijn 
we een onderzoek gestart naar de 
verschillen in uitvraagmethodieken 
(continu ten opzichte van achteraf).  

  

 

•  We analyseren PROMs gegevens 
om  meer grip te krijgen op de vraag 
wanneer volgens de patiënt van een 
succesvolle operatie gesproken kan 
worden. Daarnaast geeft het inzicht 
in de wijze waarop PROMs het 
beste uitgevraagd kunnen worden.  

•  We stellen samen met de experts 
een advies op: hoe kun je PROMs 
het beste meten en wat betekenen 
de resultaten precies? We hopen 
hiermee PROMs metingen en 
aanlevering te stimuleren.  

•  We verkennen mogelijkheden om 
m.b.v. PROMs het behandelplan te 
verbeteren. Hiervoor is ook inzicht 
in de kwaliteit van fysiotherapie 
nodig. 

•  Kennisoverdracht naar het veld door 
middel van de publicatie van een 
wetenschappelijk artikel.  

•  Een transparantieplan waaruit 
duidelijk wordt welke uitkomsten 
geregistreerd worden in de LROI en 
op welke termijn en in welke vorm 
deze gedeeld worden met 
stakeholders waaronder de 
verzekeraars en verzekerden.  

•  Samen met de landelijke partijen 
een plan opstellen waarmee ook de 
kwaliteit van conservatieve trajecten 
transparant wordt zodat deze 
uitkomsten gebruikt kunnen worden 
om patiënten van de meest 
geschikte behandeling te voorzien.  

Een operatie kan medisch gezien goed zijn verlopen, maar de patiënt kan dit heel 
anders ervaren. We vragen daarom aan de patiënt welke uitkomsten hij/zij ervaren 
heeft. We onderzoeken of deze uitkomsten kunnen dienen als keuze-informatie voor de 
patiënt en of deze informatie helpt om de behandeling beter af te stemmen op de 
behoeften van de patiënt.  

Artrose of gewrichtsslijtage is een van de meest voorkomende gewrichtsaandoeningen van het bewegingsapparaat, met een 
prevalentie van 2-5% in de Nederlandse bevolking (RIVM). Artrose is een chronische aandoening waarbij het kraakbeen dunner en 
zachter wordt en kan leiden tot afwijkingen  van het steun- en bewegingsapparaat. Wij richten ons in dit project op de afwijkingen van 
heup en knie die reden zijn voor een heup- of knieoperatie waarbij een prothese wordt geplaatst.  
Wij vinden het belangrijk dat naast de bestaande medische indicatoren zoals hersteloperaties en wondinfecties ook de uitkomsten 
vanuit het perspectief van de patiënt gemeten en transparant gemaakt worden. Daarom stimuleren we het meten van de Patient 
Reported Outcome Measure (PROM). Wij verkennen nu samen met stakeholders hoe we PROMs uitkomsten op pijn, functioneren en 
algemeen welbevinden (kwaliteit van leven) kunnen bundelen tot een landelijke benchmark waarin ziekenhuizen op basis van deze en 
andere indicatoren met elkaar vergeleken kunnen worden. Het kan zijn dat bepaalde kenmerken van de patiënt invloed hebben op de 
uitkomst van de behandeling. Deze kenmerken kunnen dan extra aandacht krijgen in het behandelplan. Momenteel onderzoeken we dit 
onderdeel samen met experts.   
 

Pilotdeelnemers of koplopers:  
•  Dr. R.W. Poolman en dr. V.A.B. Scholtes, OLVG 
 
Betrokken partijen: 
•  Miletus, Mediquest en Zorg TTP en deelnemende 

ziekenhuizen aan onderzoek naar verschil in 
onderzoeksmethodieken.  

•  Samen met CQC, Fysiozorgplan en orthopeden werkzaam in 
OLVG, Kennemer Gasthuis en Isala gaan we de 
mogelijkheden verkennen om met uitkomsten het zorgtraject 
rond artrose te verbeteren.  

 

Pauline Poel (projectleider) 
06 30631853, Pauline.Poel@achmea.nl 
 
Peter Dunki Jacobs (medisch adviseur) 
Jacques van Limbeek (medisch adviseur) 
Margot Smits (medisch adviseur) 
Emöke Jakab (onderzoeker) 
Onno van der Galiën (senior onderzoeker) 
 
 

 Programma Kwaliteit van Zorg – Artrosezorg 

  Artrosezorg: medisch inhoudelijk is de heup- en knieoperatie 
geslaagd, maar wat zijn de uitkomsten volgens de patiënt?  

Projectteam  Achmea 
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Wat willen we bereiken eind 2015? Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
 
 

Hoe bereiken en betrekken we de klant? 
 
 
 

Deelnemers 

Uitdagingen in de ouderenzorg 

•  Het ouderenzorg project is in het 
voorjaar gestart met de selectie van 
de uitkomstindicatoren kwaliteit van 
leven, zelfredzaamheid en 
welbevinden. 

•  Bij verenigingen van drie 
collectiviteiten zijn de indicatoren 
gemeten, 1500 verzekerden hebben 
zo hun ervaren kwaliteit van leven 
aangegeven. 

•  In deze pilot zien we verschillen 
tussen de ervaringen, met name 
tussen de  verschillende 
leeftijdscategorieën. 

 

 

•  Met huisartsen in Amsterdam gaan 
we de lijst opnieuw testen om te 
onderzoeken of het uitvragen via 
zorgaanbieders i.p.v. direct via 
verzekerden dezelfde informatie 
oplevert. 

•  We bereiden een landelijke meting 
voor, voordat alle wets-en 
beleidswijzigingen in 2015 ingaan. 
Deze nulmeting zorgt ervoor dat we 
komende jaren de kwaliteit van 
ouderenzorg kunnen monitoren en 
bijsturen waar nodig.  

 

•  Ons overstijgende doel is om de 
ouderenzorg te verbeteren, zodat  
senioren in eigen regie ouder 
kunnen worden met goede kwaliteit 
van leven. 

•  We willen de ouderenzorg in kaart 
brengen op uitkomstindicatoren, 
voor en tijdens de transities 

•  Door deze jaarlijkse metingen 
kunnen we bijvoorbeeld via inkoop 
en contacten met het veld de 
benodigde kwaliteit van zorg 
waarborgen en verbeteren.  

 
 

De verzekerden betrekken we direct in ons project: zij zijn onze informatiebron en 
geven de prioriteit aan. De indicatoren worden in dit project niet via zorgaanbieders 
uitgevraagd, maar rechtstreeks aan onze verzekerden. In de duiding van de resultaten 
denken senioren mee. Uiteindelijk doen we deze projecten natuurlijk allemaal voor de 
klant, om iedereen te verzekeren van de beste zorg! 
 

Collectiviteiten van verzekerden: 
•  UnieKBO 
•  Zilverschild 
•  Achmea Gepensioneerden Vereniging 

Huisartsengroep Amsterdam-Zuid 

Annette de Ruiter (projectleider) 
06 53173872,  
Annette.de.Ruiter@achmea.nl 
 
Charlotte van der Ziel   
(kwaliteitsadviseur Zorginkoop VV&T) 
Eline Tuyn (medisch adviseur) 
Rosan Oostveen (onderzoeker) 
 
 

Programma Kwaliteit van Zorg – Ouderenzorg 

Ouderenzorg: hoe gaat het met de ouderen in jaren van 
transities en grote veranderingen? 

Projectleider Achmea 

De komende jaren gaat er veel veranderen in de ouderenzorg, met name om de kosten onder controle te houden. Er is sprake van 
dubbele vergrijzing (er is een toename van het aantal ouderen en ouderen worden steeds ouder) en bijna alle ouderen boven de 65 
gebruiken zorg.  De wijzigingen in wet- en regelgeving zorgen er voor dat ouderen minder snel en vanzelfsprekend gebruik kunnen 
maken van zorg en dat benodigde hulp langer zelf en in eigen huis geregeld moet worden.  
 
Aan de vooravond van al deze veranderingen wil Achmea de kwaliteit van ouderenzorg in kaart brengen door kwaliteit van leven, 
welbevinden en zelfredzaamheid  te meten. Zo kunnen we monitoren hoe het met de ouderen gaat, in tijden van verandering en de 
kwaliteit van leven stabiel houden of verbeteren.  
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Wat willen we bereiken eind 2015? Wat doen we nu? Wat hebben we bereikt? 

 
 
 

Hoe bereiken en betrekken we de klant? 
 
 
 

Deelnemers 

Een zieke  werknemer rust gunnen maar niet te lang met rust laten 

•  Medio 2014 zijn we een onderzoek 
gestart naar arbeidsverzuim in 
Nederland. 

•  We hebben geconstateerd dat 
arbeidsverzuim relatief hoog is en 
vooral wordt veroorzaakt door een 
klein aantal aandoeningen. 

•  We verwachten dat registratie van 
arbeidsverzuim leidt tot specifieker 
inzicht in de duur ervan. 

•  Als zorgaanbieders inzicht krijgen in 
variatie in de duur van 
arbeidsverzuim, kan dit bijdragen 
aan verbetering. 

•  We zijn daarom een project gestart 
dat arbeidsverzuim als uitkomst van 
zorg wil introduceren. 

 
•  We willen beschikken over een 

uniforme uitkomstindicator 
Arbeidsverzuim en een model voor 
casemixcorrectie, getoetst in het 
zorgveld. 

•  Dit is basis voor het continu 
verbeteren van zorg  in termen van 
minimale uitval uit het 
arbeidsproces. 

•  We geloven dat terugkeer naar het 
arbeidsproces algeheel herstel kan 
bevorderen. Werkhervatting is dan 
ook geen doel op zich, maar vormt 
een bijdrage aan duurzaam herstel 
en  vitaliteit. 

 

We vinden het belangrijk dat de ervaringen met uitkomstindicatoren van patiënten 
centraal staan. We onderzoeken patiëntervaringen bij het invullen van vragenlijsten. 
Uitkomsten bespreken we met patiëntenverenigingen. Zodat verzekerden en verwijzers 
gestimuleerd worden bewust te  kiezen en informatie over kwaliteit kunnen meenemen in 
hun keuze. 
 
 

Verzuim is een belangrijk gezondheidsgerelateerd probleem met grote maatschappelijke impact. Het ziekteverzuim in Nederland ligt 
boven het gemiddelde Europese niveau en de kosten ervan bedragen ongeveer € 26 miljard per jaar. In totaal verzuimen we ruim 50 
miljoen werkdagen per jaar, het equivalent van 240.000 FTE.  
Een beperkt aantal aandoeningen verklaart een groot deel van dit verzuim, waaronder klachten aan het bewegingsapparaat en 
psychische klachten.  
Een burn-out wordt erkend als ziektebeeld, maar er is veel te leren over succesvolle interventies. Welke zorg realiseert snel en 
duurzaam de terugkeer naar de werkvloer? Achmea wil als maatschappelijk betrokken verzekeraar inzicht gaan geven in de uitkomsten 
van interventies, omdat inzicht in prestatie leidt tot uitzicht op verbetering. Centrale vraag: hoe we komen samen tot een 
uitkomstindicator voor zorg, die geleverde kwaliteit  in termen van verzuimreductie tot uiting brengt? 
 

„Werk is een belangrijk medicijn voor mensen met psychische klachten. De klachten en de baan zijn als het ware twee kanten van 
dezelfde medaille.” Roland Blonk, hoogleraar arbeidsparticipatie en psychische klachten. 

 
 
 
. Wetenschappelijk 
-  Prof. Dr. Roland Blonk – Hoogleraar arbeidsparticipatie en 

psychische klachten 

Pilotdeelnemers 
-  1e lijns GGZ instellingen 
-  Huisartsen  
-  Bedrijfsartsen 
-  Fysiotherapeuten 
 

 

Martijn Venus (projectleider) 
06 10812418, Martijn.Venus@achmea.nl 
 
Wilma Jonkers (onderzoeker) 
Thamar van Esch (onderzoeker) 
Maarten Damen (business consultant) 
 
 
 

 Programma Kwaliteit van Zorg – Zorg & Arbeid 

 Bijdragen aan een gezonde beroepsbevolking en 
minimaal ziekteverzuim 

Projectteam Achmea 

•  We bepalen de aanpak voor twee 
aandoeningen die veel voorkomen 
bij arbeidsverzuim: Rugklachten en 
Psychische klachten.  

•  We onderzoeken met het zorgveld 
en de wetenschap de mogelijkheid 
om arbeidsverzuim als uitkomst van 
zorg te definiëren.  

•  We gaan daarbij op zoek naar 
pilotdeelnemers waarmee we de 
registratie kunnen testen. 
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