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1. Inleiding 

Deze handreiking  is geschreven als naslagwerk voor borstkanker teams 

binnen ziekenhuizen die aan de slag willen met het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg door middel van het gebruik van PROMs in de 

spreekkamer. Deze handreiking geeft onder andere de huidige stand van 

zaken weer. In de toekomst kunnen nieuwe inzichten ontstaan en is een 

update nodig. 

Het project ‘Organisatie van kwaliteitsindicatoren, pilot borstkanker wil bijdragen 

aan de missie: “De best mogelijke, state-of-the-art behandeling voor iedere 

patiënt met kanker, nu en in de toekomst”. Deze missie krijgt vorm en inhoud 

vanuit het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ en de 

Taskforce Oncologie. Om dit te kunnen bewerkstelligen is regionale (en in de 

toekomst landelijke) eenduidige kwaliteit van zorg nodig. Hiervoor is het mede 

belangrijk dat registraties van kwaliteitsindicatoren
1
 per tumorsoort transparant, 

uniform en efficiënt plaatsvinden, waarbij naast bestaande structuur
2
- en 

procesindicatoren
3
 tevens behoefte is aan de registratie van vergelijkbare 

uitkomstindicatoren
4
 (Waardegedreven Zorg (WGZ)).  

Het binnen Citrien 1.0 opgepakte deelproject “Organisatie van 

kwaliteitsindicatoren, pilot borstkanker” (periode 2014-2019) heeft raakvlakken 

                                                   
1 Een (kwaliteits)indicator is een meetbaar aspect van de zorg dat een aanwijzing geeft over 
de kwaliteit van zorg (Colsen en Casparie (1995)). 
2 Structuurindicatoren geven informatie over de organisatorische voorwaarden waarbinnen 
een  instelling verantwoord kan leveren. 
3 Procesindicatoren geven een indicatie over het verloop van processen in een organisatie. 
4 Uitkomstindicatoren geven een indicatie over de uitkomst van de zorg. 

met de Citrien programma’s ‘registratie aan de bron’ en ‘sturen op kwaliteit’ en 

een in 2018 opgestart project “Harmonisering”. Het deelproject “Organisatie van 

kwaliteitsindicatoren” is regionaal ingestoken met 8 deelnemende ziekenhuizen 

binnen de regio CCN Zuidwest Nederland. Doelstelling van het project is: 

 Implementeren van waardegedreven zorg en het gebruik van PROMs  in de 

spreekkamer; 

 Een passend behandelplan op basis van gezamenlijke besluitvorming en 

gebruik van uitkomstmaten per patiënt, ongeacht het ziekenhuis van 

behandeling: passende zorg voor de persoon in plaats voor de aandoening.  

 Een opschaalbare aanpak: toetreding van nieuwe ziekenhuizen is mogelijk.  

 Het visueel maken van de resultaten in een regionaal dashboard waarin 

PROMs en klinische data samenkomen als input voor de zorgprofessional om 

de zorg op maat te maken voor patiënten en om tot verbeterinitiatieven te 

komen op groepsniveau.  

 Resultaten uit het dashboard als benchmarkgroep gebruiken om kwalitatieve 

verbeteringen op groepsniveau binnen de regio te initiëren.  

Binnen de projectperiode van Citrien 1.0 is hard gewerkt om bij te dragen aan de 

realisatie van de bovengenoemde doelstellingen. Aan het einde van Citrien 1.0 is 

de conclusie dat de randvoorwaarden staan, de basis voor het daadwerkelijk gaan 

verbeteren van de kwaliteit van zorg er ligt en er veel is geleerd.  

Het implementeren van waardegedreven zorg binnen de deelnemende 

ziekenhuizen heeft ieder ziekenhuis voornamelijk  zelf opgepakt, via een eigen 

aanpak en planning. Het ontwikkelen van het gezamenlijke dataplatform en 

dashboard is door een gezamenlijke inspanning, via een projectmatige aanpak 

vormgegeven.  
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Op dit moment hebben alle 8 ziekenhuizen een datacapture tool
5
 voor de uitvraag 

van PROMS gekozen en vindt bij 7 van de 8 deelnemende ziekenhuizen uitvraag 

van PROMs plaats. De intentie is om de eerste data-aanlevering voor het 

gezamenlijke dashboard in het eerste kwartaal van 2019 gedaan te hebben.  

Een eerste analyse van de data en het komen tot verbeterinitiatieven is vanaf 

2019 mogelijk. We zijn er dus nog niet en daarom is het zo belangrijk dat dit 

project wordt voortgezet binnen Citrien 2.0 met de focus op verdere 

implementatie en borging en opschaling naar andere ziekenhuizen.  

Deze handreiking bevat de opgeleverde eindproducten, ervaringen en geleerde 

lessen van de afgelopen periode binnen Citrien 1.0. Het is een leidraad voor 

borstkankercentra uit andere ziekenhuizen die geïnteresseerd zijn om aan te 

haken in dit samenwerkingsverband. Dit handboek kan tevens gebruikt worden 

voor andere tumorwerkgroepen, die een soortgelijk samenwerkingsverband 

willen opzetten. 

Voor meer informatie over de achtergrond van het Citrienfonds en CCN-ZW 

Nederland wordt verwezen naar de bijlage A en B.  

In de volgende hoofdstukken wordt het samenwerkingsverband beschreven, een 

beknopte samenvatting van “wat is waardegedreven zorg en PROMs” en 

vervolgens wordt ingegaan op het proces en de inhoud van hetgeen is opgeleverd 

binnen het project. 

                                                   
5 Een datacapture tool is een softwarepakket om via vragenlijsten digitaal data te 

verzamelen bij patiënten (of andere relevante groepen). 

Niet alle bijlagen zijn als onderdeel opgenomen bij deze handreiking. Het totale 

overzicht van alle bijlagen is te vinden op: oncologienetwerk zuidwest.  

 

 

 

 
 
 
 

  

https://www.oncologienetwerkzuidwest.nl/
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2. Samenwerkingsverband tussen 8 

ziekenhuizen 

Het samenwerkingsverband is geïnitieerd door 8 borstkankercentra uit 

verschillende ziekenhuizen binnen Comprehensive Cancer Netwerk (CCN) 

Zuidwest Nederland. Zij hebben in juni 2018 een overeenkomst getekend waarin 

de voorwaarden zijn opgenomen waaronder zij het samenwerkingsverband aan 

willen gaan.  

 

Het bereik van CCN Zuidwest Nederland valt uiteen in de regio’s Rotterdam 

Rijnmond, de Drechtsteden, Zeeland en een groot deel van Brabant. Op dit 

moment zijn er twee regionale oncologienetwerken binnen CCN Zuidwest 

Nederland gevormd - EMBRAZE en CONCORD.  

 

 

CONCORD > ziekenhuizen in Rotterdam en Dordrecht: 

 Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht 

 Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam, Schiedam 

 Erasmus MC Kankerinstituut, Rotterdam 

 IJsselland Ziekenhuis, Rotterdam 

 Borstcentrum ZuidHollandZuid: 

o Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam 

o Spijkenisse Medisch Centrum, Spijkenisse 

o Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland 

o Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam 

 Rivas Zorggroep (Beatrix Ziekenhuis), Gorinchem 

 

 

 

 

EMBRAZE > ziekenhuizen in Zeeland, West- en Midden Brabant: 

 Admiraal de Ruyter Ziekenhuis , Goes/Vlissingen/Zierikzee 

 Amphia Ziekenhuis, Breda 

 Bravis ziekenhuis, Roosendaal/Bergen op Zoom 

 Elisabeth- TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg 

 Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam 

 Instituut Verbeeten, Tilburg/Breda 

 ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen 

 Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch 

 Zuidwest-Radiotherapeutisch Instituut , Vlissingen/Roosendaal 

 

 

De ziekenhuizen die in bovenstaand overzicht rood zijn gemarkeerd, maken 

onderdeel uit van het samenwerkingsverband Borstkanker. Na oplevering van de 

beschreven doelstellingen, zijn andere borstkankercentra welkom om aan te 

sluiten en zullen ze  actief uitgenodigd worden. In eerste instantie ligt de focus op 

uitbreiding binnen CCN Zuidwest Nederland en later ook landelijk.  

 

 

 

  

https://www.franciscus.nl/
https://www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/
https://www.ysl.nl/
https://www.ikazia.nl/
https://www.spijkenissemc.nl/
https://www.vanweelbethesda.nl/
https://www.maasstadziekenhuis.nl/
https://www.rivas.nl/
https://embraze.net/
https://www.adrz.nl/
https://www.amphia.nl/
https://www.bravisziekenhuis.nl/
https://www.etz.nl/
https://www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/
https://www.verbeeten.nl/
https://www.zorgsaam.org/
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/
https://www.zrti.nl/
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3. Waardegedreven zorg – 

Kwaliteitsverbetering door te sturen 

op PROMs 

3.1 Wat is Waardegedreven zorg? 

De 8 samenwerkende borstkankercentra hebben met elkaar afgesproken om 

gezamenlijk de kwaliteit van de geleverde borstkankerzorg te monitoren en te 

verbeteren door (naast klinische data) te sturen op Patient Reported Outcome 

Measures (PROMs). Dit is gebaseerd op de theorie van Waardegedreven zorg.  

 

‘Waardegedreven zorg is zorg die tot de beste uitkomsten en ervaren 

gezondheid leidt van en voor de (individuele) patiënt. Zorg die het resultaat is 

van een persoonsgericht en efficiënt zorgproces. Om de beste uitkomsten en 

ervaringen te realiseren, bespreken we aan het begin en gaandeweg met de 

patiënt wat hij of zij zelf belangrijk vindt. Ook werken we adequaat samen met 

alle betrokkenen in het zorgproces. Daarbij leren we van de uitkomsten van zorg in 

teams en tussen teams.’ 

 

Meer informatie over Waardegedreven zorg, het proces dat hiervoor ingericht 

dient te worden, PROMs en het gebruik ervan, zie bijlage C.  

  
Figuur 1 Bouwstenen voor het werken aan Waardegedreven zorg, NFU 2018.  
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3.2 Wat is een PROM? 

Een PROM meet het effect van de zorg op de ervaren gezondheid van de patiënt:  

 Generieke PROM: meet algehele aan gezondheid gerelateerde kwaliteit van 

leven (bijvoorbeeld vragen over fysiek functioneren en de mentale 

gezondheid). Voordeel: de vergelijkbaarheid tussen groepen patiënten;  

 Ziekte-specifieke PROM: hebben specifiek betrekking op de ziekte 

(bijvoorbeeld de EORTC-BR23). Voordeel: de verdieping op ziekte/aandoening 

of specifieke behandeling en herkenbaarheid voor patiënt. 

 

PROMs worden zowel voor, tijdens als na behandeling uitgevraagd. Ze worden 

zowel op individueel patiënten niveau als groepsniveau teruggekoppeld.  

 

PROMs kunnen om verschillende redenen worden uitgevraagd:  

 Ze meten het effect van de zorg op de ervaren gezondheid van de patiënt 

(n=1); 

 Patiënten daarmee een grotere rol geven in hun eigen zorgproces; 

 Bijdrage aan kwaliteitsverbetering (groepsniveau) en als regio/landelijk; 

 Transparant maken van de resultaten geleverde zorg; 

 

De door patiënten gerapporteerde ervaringen dragen bij aan informatie over de 

geleverde kwaliteit en uitkomsten van de zorg (keuzeondersteuning patiënten).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 PROM set voor borstkanker 

Om PROMs binnen de regio te kunnen gebruiken, is het van belang dat er dezelfde 

uitkomsten op hetzelfde moment met hetzelfde meetinstrument gemeten wordt. 

Ten tijde van de start van deze samenwerking is in internationaal verband door 

ICHOM in maart 2017 een set uitkomstmaten opgeleverd voor 

borstkankerpatiënten. ICHOM is een internationaal consortium voor 

uitkomstmetingen in de zorg, gelieerd aan de Harvard Business School en de 

Boston Consulting Group. Ze hebben voor verschillende ziektebeelden 

uitkomstmatensets vastgesteld. De belangrijkste overwegingen om voor de 

ICHOM-set te kiezen waren: 

 Het betreft een internationale vastgestelde set, waaraan vele ziekenhuizen 

hebben bijgedragen. 

 Hierdoor is het mogelijk op termijn ook internationaal te vergelijken. 

 Opschaling is hierdoor eenvoudiger. 

 Zelf ontwikkelen van een set, zou (onnodig) veel tijd kosten, en minder 

draagvlak hebben bij nieuwe toetreders. 

 

In onderstaande afbeeldingen is de gekozen ICHOM set voor borstkanker 

weergegeven (figuur 2), versie 1.0.1. van maart 2017. Deze uitkomstmatenset 

bestaat uit indicatoren die door de zorgverleners worden geregistreerd, 

aangegeven in onderstaand groene vlak. Het grootste gedeelte, het rode vlak, 

wordt door de patiënt geregistreerd. Een klein gedeelte, het blauwe vak, komt uit 

overige registraties.  

 

Als kanttekening willen we hierbij aangeven dat benchmarken, het kunnen 

vergelijken en hier conclusies uit trekken, een uitdaging op zich zal zijn. 

Comorbiditeit (case mix variabele) is bijvoorbeeld geen onderdeel van de set en is 

mogelijk erg van belang voor zinvolle vergelijking . Om deze reden is in de 

https://www.ichom.org/medical-conditions/breast-cancer/
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aanvraag van Citrien 2.0 ook ingestoken op het betrekken van specifieke expertise 

op dit vlak.  

 

 

Figuur 2: Uitkomstmatenset Borstkanker 

 

Alle informatie wordt aan de patiënt door middel van gevalideerde vragenlijsten 

uitgevraagd:  

 EORTC-QLQ-C30 (kwaliteit van leven oncologische patiënten) 

 EORTC-QLQ-BR23 (kwaliteit van leven – borstkanker specifiek) 

 Breast Q vragenlijsten (tevredenheid met borsten) 

 Fact-ES (vragen over endocrinologie) 

 EORTC-QLQ-LMC21 (vraag rondom neuropathie)  

 

Voor het gebruik van deze vragenlijsten, dient een gebruikersovereenkomst 

getekend te worden, zie bijlage D.  

 

In de ‘reference guide’ die hoort bij de uitkomstmatenset staat beschreven op 

welk moment voor welke gekozen interventie op welk moment een vragenlijst 

uitgezet moet worden. Deze reference guide is als basis gebruikt om een ‘data 

dictionary’ op te stellen. Deze data dictionary is specifiek gemaakt voor de 

Nederlandse setting en is belangrijk om tot een eenduidige inrichting te komen 

van de datacapture tool en aanlevering van data aan het dataplatform ten 

behoeve van het dashboard. Alle beschikbare zorginformatie bouwstenen
6
 zijn 

hier onder andere in verwerkt, bijvoorbeeld opleidingsniveau. Zie bijlage E op de 

website www.oncologienetwerkzuidwest.nl voor de data dictionary.  

 

 

 

 

 

                                                   
6 Zorginformatiebouwstenen zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische en/of 

verpleegkundige concepten in een bepaalde context en beschrijven nauwkeurig wat er over een 
bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd (zie www.nictiz.nl). 

https://ichom.org/files/medical-conditions/breast-cancer/breast-cancer-reference-guide.pdf
http://www.oncologienetwerkzuidwest.nl/
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3.4 Implementatie van PROMs binnen de ziekenhuizen 

Alle participerende ziekenhuizen hebben binnen hun eigen organisatie 

voorbereidingen getroffen om deze PROMs in hun zorgprocessen te integreren. 

Om PROMs uit te vragen, worden er vragenlijsten gebruikt die digitaal 

toegestuurd worden aan de patiënt. Het systeem dat je hiervoor nodig hebt, is 

een ‘datacapture tool’. De keuze voor een datacapture tool is vrijgelaten aan de 

ziekenhuizen. Het is dus niet nodig om dezelfde systemen te hebben voor het EPD 

en de uitvraag van vragenlijsten. Bijlage F op de website van oncologienetwerk 

zuidwest bevat een overzicht van belangrijke eisen aan een datacapture tool. 

Ieder ziekenhuis is zelf verantwoordelijk voor naleving van de algemene 

verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

 
Figuur 3: Systemen eigen ziekenhuis 

 

Ervaring van de huidige ziekenhuizen is dat het echter wel noodzakelijk is om een 

koppeling te realiseren tussen de datacapture tool en het EPD zodat de patiënten 

input zichtbaar is in het individuele patiëntendossier. Dit zorgt ervoor dat het 

makkelijker toepasbaar is in het gesprek in de spreekkamer met de patiënt.  

 
Het selecteren van een leverancier voor de datacapture tool, het regelen van de 

contracten met de ontwikkelaar van de vragenlijsten, het koppelen van de 

datacapture tool aan het EPD en het informeren en eventueel trainen van het 

behandelteam kost ongeveer 9-12 maanden doorlooptijd. 

Met het inrichten hiervan wordt voldaan aan een belangrijke doelstelling: het 

kunnen terugkoppelen van PROMs  in de spreekkamer, zodat de patiënt samen 

met de zorgverlener een weloverwogen keuze kan maken gedurende de 

behandeling op basis van relevante uitkomstmaten.  

Vier Rotterdamse ziekenhuizen hebben via een aanvraag bij Stichting Coolsingel 

een subsidie ontvangen voor de aanschaf en inrichting van de datacapture tool. 

 

3.5 Ontwikkeling platform en dashboard 

Naast het implementeren van waardegedreven zorg binnen de 8 ziekenhuizen was 

de ambitie groter: het kunnen initiëren van verbeterinitiatieven door middel van 

het onderling benchmarken van de verzamelde data. Om tot benchmark te komen 

is een platform nodig waarop op een veilige en betrouwbare manier de 

verzamelde data van de verschillende ziekenhuizen samengebracht en 

gepresenteerd kunnen worden. Hiervoor is CCN Zuidwest Nederland op zoek 

gegaan naar een leverancier. Hiervoor zijn verschillende leveranciers benaderd, is 

een pakket van eisen opgesteld (zie bijlage G op de website van oncologienetwerk 

zuidwest), waarna de offertes langs verschillende criteria gelegd zijn: 

 Voldoen aan pakket van eisen; 

 Onafhankelijkheid 

 Doorlooptijd 

 Wijze van ontwikkeling en samenwerking 

https://www.oncologienetwerkzuidwest.nl/
https://www.oncologienetwerkzuidwest.nl/
https://www.oncologienetwerkzuidwest.nl/
https://www.oncologienetwerkzuidwest.nl/
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 Taal 

 Perspectief verdere uitrol/maatwerk 

 Prijs 

Uiteindelijk voldeed Dutch Hospital Data (DHD) het beste aan het pakket van eisen 

volgens de gestelde criteria en is een samenwerking aangegaan met hen voor de 

ontwikkeling van een regionaal platform en dashboard.  

 

Figuur 4: Gezamenlijk platform en dashboard 

 

3.6 Gebruik PROMs voor kwaliteitsverbetering 

Zoals in onderstaande plaatje is te zien, is de doelstelling van het project het 

kunnen verbeteren van de borstkankerzorg, een continu proces op basis van 

relevante, uitwisselbare data, welke inzichtelijk zijn op een gezamenlijk in te 

richten dataplatform met bijbehorend dashboard. Met de uitkomstmaten is het 

mogelijk uitspraken te doen over de resultaten van de geleverde zorg voor de 

gehele patiëntengroep én kunnen we de zorgprocessen op basis van deze 

uitkomsten duurzaam verbeteren.  

Doordat de uitkomstmaten worden gemeten met (inter-) nationaal 

gestandaardiseerde meetinstrumenten, kunnen de resultaten vergeleken worden 

met die van multidisciplinaire teams in andere centra. Deze vergelijkingen stellen 

ons in staat van elkaar te leren met de indicatoren die meten wat waarde 

toevoegt voor de patiënt, zijn/haar directe omgeving en de zorgverlener. Op die 

manier kunnen we de best practices benoemen.  

 

 

Figuur 5: Continu verbeterproces 

  



 

  Regionale Oncologienetwerken  11 

4. Projectfasering 

Op hoofdlijnen zijn de volgende fasen in het project te onderscheiden. Zoals 

aangegeven bestaat het project uit twee belangrijke pijlers (zie ook onderstaande 

figuur): 

 Het opleveren van een gezamenlijk dataplatform en dashboard voor data-

analyse en benchmark.  

 Implementeren van waardegedreven zorg binnen het eigen ziekenhuis, 

waaronder de aanschaf, inrichting en in gebruik name van de datacapture 

tool voor het uitzetten en verzamelen van PROMs bij patiënten. Ieder 

ziekenhuis heeft hiervoor een individueel implementatietraject doorlopen.  

 

Figuur 6: Hoe registreren we met elkaar? 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het proces om te komen tot een gezamenlijk 

dataplatform en dashboard.  
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4.1 Hoofdproces 

 

 

De doorlooptijd van dit proces is ongeveer 2 jaar geweest, echter is het project 

nog niet afgerond. Verwachting is dat er nog ongeveer een half jaar nodig zal zijn 

om in de meet- en verbeterfase te zitten.  

In de volgende paragrafen wordt per fase beschreven wie de belangrijkste actoren 

zijn, wat de belangrijkste doelstellingen zijn per fase en het uiteindelijke resultaat. 

 

4.2 Wat en waarom fase 

De wat en waarom fase is begonnen met een idee door een initiator, ofwel het 

delen van de droom hoe de toekomst er uit zou kunnen zien. Voor de pilot 

borstkanker is dit idee ingebracht door Linetta Koppert, oncologisch chirurg bij het 

Erasmus MC. Door presentaties en individuele gesprekken met andere 

borstkankerteams is enthousiasme ontstaan om te gaan participeren bij dit idee: 

gezamenlijk de borstkankerzorg verbeteren door middel van het implementeren 

van waardegedreven zorg en het vergelijkbaar maken van de kwaliteit van zorg. 

 

Samenvattend 

Wie: 

 Initiator (medisch specialist/kwaliteitsadviseur) 

Wat: 

 Heeft een set aan uitkomsten (hoeft niet de uiteindelijke set te worden) 

die gemeten wordt en heeft behoefte om dit te vergelijken met anderen. 

 Doel is om van elkaar te leren hoe de geleverde kwaliteit van zorg 

verbeterd kan worden. 

 Zoekt naar partners om gezamenlijk een benchmark groep in te richten. 

 Zoekt naar partners om waardegedreven zorg verder te verspreiden  

Resultaat: 

 Groep enthousiastelingen die op een standaard manier de kwaliteit van 

zorg willen meten, op kenmerken die er voor de patiënt echt voor doen. 

En om daarna met die kennis zorg te verbeteren. 

 

4.3 Verkenningsfase 

In de verkenningsfase is de basis gelegd voor het project, zoals het met elkaar 

vaststellen van een gezamenlijke doelstelling, een projectplan en het inrichten van 

de projectorganisatie. Een andere belangrijke randvoorwaarde is het opstellen en 

vaststellen van een samenwerkingsovereenkomst. In deze 

samenwerkingsovereenkomst zijn de uitgangspunten van deze samenwerking 

geformaliseerd.  

 

Samenvattend 

Wie: 



 

  Regionale Oncologienetwerken  13 

 Samenwerkingsgroep: per ziekenhuis (borstkankercentrum) 1 

vertegenwoordiger die als implementatieleider zijn achterban 

vertegenwoordigt.  

Wat:  

 Vaststellen van een gezamenlijke doelstelling 

 Projectplan met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per 

deelnemend ziekenhuis en per rol/functie 

 Inrichten stuurgroep en projectgroep 

 Kader voor en randvoorwaarden van de samenwerking  

Resultaat: 

 Getekende samenwerkingsovereenkomst waarin bovenstaande 

geformaliseerd wordt. Deze samenwerkingsovereenkomst is opgenomen 

in bijlage H op de website van oncologienetwerkzuidwest.nl en bevat de 

volgende hoofdstukken. 

 

o Artikel 1 Overwegingen     4 

o Artikel 2 Contactpersonen     4 

o Artikel 3 Omschrijving Samenwerking binnen het project 4 

o Artikel 4 Kwaliteit     6 

o Artikel 5  Dataverwerking en Dataprotocol   6 

o Artikel 6 Wanprestatie     7 

o Artikel 7 Geheimhouding en Privacy   7 

o Artikel 8 Publiciteit     7 

o Artikel 9 Geschillen     7 

o Artikel 10 Klachten     8 

o Artikel 11 Beëindiging     8 

o Artikel12 Slotbepalingen en evaluatie   8 

 

 Projectstructuur (zie figuur 7) en verbeterteam per ziekenhuis (zie figuur 

8) 

 

 

 

 

Figuur 7: projectstructuur  

https://oncologienetwerkzuidwest.nl/
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Figuur 8: verbeterteam ziekenhuis 

 

Per participerend ziekenhuis is samen met projectleiding de volgende acties 

besproken:  

 Individuele gesprekken per ziekenhuis (wat is het doel van deze 

samenwerking en wat is voor ons de meerwaarde?) 

 Aanstellen implementatieleider met tijd en geld, ofwel iemand die 

binnen het eigen ziekenhuis verantwoordelijk is voor het initiatief en hier 

sturing aan geeft. 

 Per ziekenhuis moet een team worden gevormd bestaande uit: 

o Implementatieleider: vertegenwoordiger vanuit het medisch 

behandelteam 

o Behandelteam: betrokkenen bij diagnosegroep (met in ieder 

geval een medisch specialist en Verpleegkundig Specialist) 

o IT-projectleider/deskundige of BI-specialist 

 

4.4 Organisatiefase: 

In de organisatiefase worden belangrijke besluiten genomen voor het project en 

krijgt het project inhoudelijk vorm.  

 

Samenvattend 

Wie: 

 Implementatieleiders per ziekenhuis 

Wat: 

 Doelstelling concretiseren in acties; 

 Werkstructuur neerzetten; 

 Planning 

 Uitkomstmatenset (ICHOM of eigen te ontwikkelen set) bepalen en 

accorderen als groep; 

 Keuze maken in ondersteunende systemen (EPD/Datacapturetool); 

 Pakket van eisen samenstellen en marktconsultatie (verkenning 

mogelijke leveranciers) uitzetten; 

 Datadictionary vaststellen; 

Resultaat: 

 Pakket van eisen dataplatform en dashboard (zie bijlage G); 

 Overzicht mogelijke leveranciers; 

 Offertes van diverse aanbieders: een aanbieder de opdracht gunnen 

 Datadictionary 
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4.5 Bouwfase 

De bouwfase betreft het daadwerkelijk gaan inrichten van het dataplatform en 

bijbehorende dashboard in samenwerking met de leverancier DHD. In de 

bouwfase zijn ook de bijbehorende procedures van aanleveren en de ‘rechten en 

plichten’ ten aanzien van het gebruik van de data welke beschikbaar komen in het 

dataplatform bepaald. 

 

Wie: 

 IT-projectleider per ziekenhuis 

 Implementatieleiders (proceseigenaren) 

 Zorgprofessionals (medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, 

verpleegkundigen) 

 Leverancier dataplatform 

Wat: 

 Per ziekenhuis EPD en datacapturetool inrichten op basis van de 

vastgestelde datadictionary (IT-deskundige); 

 Aanleverprotocol samenstellen (IT-deskundige) 

 Functioneel ontwerp samenstellen waaraan het dataplatform en 

dashboard moet voldoen (allen). Zie bijlage filters op de website van 

oncologienetwerk zuidwest. 

 Technisch ontwerp samenstellen op basis van het functioneel ontwerp 

(leverancier) 

 Dataplatform en dashboard wordt gebouwd (leverancier) 

Resultaat: 

 Ingericht systeem om te kunnen meten  

 Aanleverprotocol 

 Dataprotocol met als bijlagen (zie bijlage dataprotocol op de website van 

oncologienetwerk zuidwest):  

a. Dataverwerking en functionaliteit monitor uitkomstindicatoren 

b. Aanleverspecificaties 

c. Gebruik van missings 

d. Aanvullende verwerkersovereenkomst 

e. Dataverwerking BCZHZ 

f. Filters 

 

Het dataprotocol bevat de volgende onderdelen  

a. Zeggenschap over en beschikbaarstelling van gegevens 

(voorwaarden) 

b. Gebruik van data voor andere doeleinden (onderzoek, publicaties); 

waaronder niet zonder afstemming met alle Partijen en niet zonder 

expliciete uitnodiging aan alle Partijen om deel te nemen aan 

desbetreffende publicatie(s); 

c. Afhandeling van reeds ingediende data bij (tussentijdse) beëindiging 

van de samenwerkingsovereenkomst 

d. Afspraken over de wijze van informeren van de patiënt  

e. De rol, taak en verantwoordelijkheid van partijen bij al deze 

activiteiten. 

Belangrijk punt om hierbij te vermelden is dat de ziekenhuizen zelf 

verantwoordelijk zijn voor het regelen van Informed Consent bij patiënten. 

 

4.6 Testfase 

In de testfase wordt proefgedraaid met het aanleveren van data bij het 

dataplatform van DHD en per ziekenhuis het proefdraaien met het uitzetten van 

vragenlijsten en terugkoppelen in de spreekkamer. Via een proefaanlevering 

wordt duidelijk in welke mate ieder ziekenhuis in staat is de gevraagde data aan te 

leveren vanuit het EPD (wel/niet/mogelijk aan te leveren na verbeteractie). 

https://www.oncologienetwerkzuidwest.nl/
https://www.oncologienetwerkzuidwest.nl/
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Samenvattend 

Wie: 

 Teams per ziekenhuis 

Wat:  

 Proefdraaien met het uitzetten van vragenlijsten en terugkoppelen in de 

spreekkamer; 

 Proefdraaien met het aanleveren van data aan leverancier; 

 Aanleverprotocol aanpassen naar aanleiding van testfase; 

Resultaat: 

 Volledig ingericht en draaiend proces 

 

Huidige stand van zaken 

Op dit moment is er nog geen sprake en een volledig ingericht en draaiend proces. 

Waarbij we dachten met name problemen te ondervinden bij de uitlevering van 

PROMs, bleek de uitlevering van klinische data blijkt lastiger dan voorzien. Bij de 

uitlevering van de PROMs is het belangrijk dat de leverancier hiervoor het 

afgesproken format vanuit de datadictionary aanhoudt. DHD heeft hierin een 

ondersteunende rol gehad. Aangezien de meeste ziekenhuizen pas recent zijn 

gestart met meten, heeft nog niet ieder ziekenhuis een eerste proefaanlevering 

van PROMs gedaan. Dit vraagt bij het vervolg nog aandacht. Een proefaanlevering 

van alle klinische data is geen enkel ziekenhuis gelukt. Om toch in 2019 tot een 

aanlevering te komen zijn verschillende alternatieven onderzocht: 

 

 Versimpeling van de set klinische data 

 Samenwerking met partijen die de klinische data wel kunnen onttrekken zoals 

bijvoorbeeld IKNL via registratiemedewerkers 

 Oplossingen met EPD leverancier (vraagt lange doorlooptijd) 

 Oplossingen met bijvoorbeeld registratie aan de bron (vraagt lange 

doorlooptijd, eventueel kan dit worden opgepakt als parallelle actie voor de 

langere termijn) 

 

Binnen de projectgroep is besloten een samenwerking met IKNL aan te gaan. Zij 

kunnen vanaf 2019 een groot deel van de items aanleveren. Op dit moment is de 

aanvraag hiertoe bij IKNL in gang gezet. 

 

4.7 Meet en verbeterfase 

In de meet- en verbeterfase gaat het daadwerkelijk starten. Ieder ziekenhuis heeft 

de PROMs geïntegreerd in haar werkprocessen en levert per kwartaal de data aan 

voor het regionale dashboard. 1x per kwartaal komt de regiogroep bij elkaar om 

de beschikbare data met elkaar te bespreken en mogelijke verbeteringen te 

initiëren. Indien gewenst worden hier andere relevante betrokkenen of partijen 

betrokken (bijvoorbeeld IKNL) 

 

Samenvattend 

Wie: 

 Ieder ziekenhuis heeft een verbeterteam (bestaande uit 

vertegenwoordigers van alle betrokken disciplines, bij voorkeur inclusief 

patiënten)  

Wat: 

 Er worden vragenlijsten uitgezet naar de patiënt; 

 Vragenlijst resultaten worden teruggekoppeld tijdens het consult; 

 Het verbeterteam kijkt naar de resultaten van het eigen ziekenhuis; 

 Als regiogroep wordt er naar de groepsresultaten gekeken  

 Verbeteringen worden geïnitieerd en toegepast.  

Resultaat: 

 Regionaal dashboard (zie onderstaande screenshots) met als doel betere 

zorg 
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Huidige stand van zaken 

De definitieve oplevering van het dashboard wordt in 2019 voorzien. 
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5. Proces en hoe te komen tot een 

datadictionary  

Van dataset ICHOM naar datadictionary 

Al zeer snel na de start van het project is besloten om de ICHOM-set als basis te 

nemen en deze zoveel mogelijk te volgen. Tijdens de implementatie werd echter 

duidelijk dat sommige items van de ICHOM-set om bijstelling vroegen. Enerzijds 

omdat in het Nederlandse zorgstelstel andere indelingen gehanteerd worden, 

anderzijds om zoveel mogelijk gebruik te maken van de Nederlandse bouwstenen. 

Het gaat om de items: 

 Opleidingsniveau: er is voor de Nederlandse indeling gekozen volgens een 

bestaande ZIB; 

 Relationele status: gezien het feit dat hier (nog) geen standaard voor 

beschikbaar is en de vele discussies die het opleverde om voor een bepaalde 

indeling te kiezen, is besloten dit item te laten vervallen; 

 Etniciteit: gezien het feit dat hier (nog) geen standaard voor beschikbaar is en 

de vele discussies die het opleverde om voor een bepaalde indeling te kiezen, 

is besloten dit item te laten vervallen. Indien in de toekomst een bouwsteen 

beschikbaar komt, vindt een heroverweging plaats. 

De dataset van ICHOM is omgezet naar een datadictionary (zie bijlage E via 

website van oncologienetwerk Zuidwest). Op itemniveau is het volgende 

vastgelegd: 

 Het item: sommige items (zoals patiënt code zijn altijd hetzelfde, andere zijn 

per record anders (zoals bijvoorbeeld timing en antwoordcategorie) 

 De antwoord categorieën: per vraag de mogelijk te geven antwoorden 

 De meetmomenten: geeft aan of de gerelateerde informatie een “baseline”, 

“6 mnds”, “1 year after” of “2 year after” is.  De te gebruiken code staat in 

tabblad Timingtabel 

 Vertaling. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.oncologienetwerkzuidwest.nl/
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6. Trainingen 

Ieder ziekenhuis is met een implementatieleider, medisch specialist en IT-

vertegenwoordiger betrokken geweest in het regionale project. Echter heeft ieder 

ziekenhuis ook een borstkankerteam die na implementatie aan de slag gaat. Om 

dit borstkankerteam goed voorbereid aan de slag te laten gaan, zijn diverse 

trainingen ontwikkeld.  

 

In deze training wordt ingegaan op het eigen maken van de theorie van 

Waardegedreven zorg voor het behandelteam. Er wordt ingegaan op het gesprek 

van PROMs voor een individuele patiënt, het gebruik op groepsniveau van je eigen 

patiëntenpopulatie en het vergelijken van PROMs tussen verschillende 

ziekenhuizen. Daarnaast is er een oefening opgenomen om aan de slag te gaan 

met ‘het verhaal van Waardegedreven zorg’ voor het behandelteam zelf, maar 

ook het verhaal dat verteld wordt aan de patiënt.  

 

In deze training wordt een toelichting gegeven hoe je PROMs kunt gebruiken, 

zowel in de spreekkamer voor de patiënt die tegenover je zit, als op groepsniveau. 

In deze training wordt onder andere gebruik gemaakt van spreekkamerscenes om 

vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop je als zorgverlener 

de PROMs kunt gebruiken in het gesprek met de patiënt.  

 

In deze training wordt nut en noodzaak van gezamenlijke besluitvorming 

besproken en worden praktische handvatten gegeven om hiermee aan de slag te 

gaan.  

De e-learnings worden het eerste kwartaal 2019 beschikbaar gesteld.  
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7. Dutch Hospital Data (DHD)  

DHD is een stichting zonder winstoogmerk die is opgericht door de NVZ en NFU. 

Ziekenhuizen die bij de brancheverenigingen zijn aangesloten, worden op 

verschillende manieren ondersteund in hun informatiebehoefte: 

 

 Met de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus kunnen ziekenhuizen 

eenduidig de medische zorg vastleggen in het EPD. Door automatische 

afleidingen kunnen de vastgelegde gegevens voor meerdere doelen – zoals 

uitkomstregistraties – worden gebruikt. 

 DHD beheert en bewerkt diverse dataregistraties van de Nederlandse 

ziekenhuizen, waaronder de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) 

met een dekkingsgraad van 100%. Voor deze aanleveringen zijn portalen 

ingericht die voldoen aan strenge eisen rond privacy. 

 Ziekenhuizen krijgen de aangeleverde data teruggekoppeld als informatie op 

het gebied van de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan 

zijn de Hospital Data Viewer (HDV), het DHD-dashboard en sinds vorig jaar de 

Geneesmiddelenmonitor. 

 

Deze integrale aanpak biedt mogelijkheden op het gebied van 

uitkomstregistraties. Door klinische uitkomstdata en PROMs te integreren in het 

EPD, kunnen de data als onderdeel van de LBZ worden aangeleverd en zo voor 

meerdere doelen ingezet. 

 

Monitor Uitkomstregistratie Schisis is hier een voorbeeld van. Andere actuele 

voorbeelden zijn, Platform Uitkomstregistratie Borstkanker, Waardegedreven 

Ketenzorg Herseninfarct in de regio Rotterdam en Dashboard Verpleegkundige 

Indicatoren. 
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8. Samenvatting gemaakte afspraken  

Onderstaand een samenvatting van gemaakte afspraken . Op de website van 

oncologienetwerk zuidwest zijn alle bijbehorende documenten te vinden.  

 

Gemaakte afspraken Toelichting 

Projectplan Akkoord door Concord en Embraze 
(onderdeel regio CCN Zuidwest 
Nederland) 

Dataset: ICHOM De dataset van ICHOM is als 
uitgangspunt genomen door de 8 
deelnemende ziekenhuizen. Deze bevat 
zowel klinische data als PROMs. 
Versie 1.01 van maart 2017 is het 
uitgangspunt, waarbij eventuele 
aanpassingen door middel van 
gezamenlijke besluitvorming worden 
gemaakt. Jaarlijks wordt hiervoor een 
afweging gemaakt. PREMS, ervaringen 
met het zorgproces, zijn geen onderdeel 
van dit project. 

Transparantie data In het dashboard worden de 
deelnemende ziekenhuizen niet bij naam 
genoemd. In het 4 keer per jaar te 
organiseren benchmark overleg is ieder 
ziekenhuis transparant. Er zijn geen tot de 
patiënt herleidbare data. 

Borstcentrum Zuid Holland Zuid 
positioneert zich als één organisatie 
binnen dit project (Ikazia, Maasstad, 
Van Weel-Bethesda en Spijkenisse 
MC). 

 

Samenwerkingsovereenkomst 
Bevat o.a. afspraken over: 
 Verantwoordelijkheden 

 

deelnemers 
 Nieuwe deelnemende 

ziekenhuizen 

Vrije keuze datacapturetool Ieder ziekenhuis kan zijn eigen 
leverancier voor de datacapturetool tool 
(meten van PROMs) kiezen en hier dus 
eigen (ziekenhuisbreed) beleid op maken. 

Dataprotocol, inclusief diverse bijlagen 
 Proces 
 Filtering 
 Missings 
 Datadictionaire 
 Technische specificaties 

aanlevering 

 

Pakket van eisen dataplatform & 
dashboard 

 

Leverancier dataplatform & dashboard 
(DHD) 
(Ondertekend beheercontract voor 3 
jaar door deelnemende ziekenhuizen) 

Er is met DHD een overeenkomst 
afgesloten voor de ontwikkeling en het 
beheer van het dataplatform en 
dashboard. De beheerperiode start vanaf 
definitieve oplevering van het 
dataplatform.  
 Ieder ziekenhuis heeft het 

beheercontract getekend. 
 Ieder deelnemend ziekenhuis heeft 

een aanvullende 
verwerkersovereenkomst getekend 
bovenop de al bestaande 
verwerkersovereenkomst met DHD 
die ieder ziekenhuis heeft. 

Dataset: praktische toepassing en 
werkafspraken 
 Etniciteit laten vervallen 
 Samenlevingsvorm laten vervallen 
 Data aanlevering door ziekenhuis 

waar diagnose heeft 
plaatsgevonden 

 Indien mogelijk wordt gebruik 

 

https://www.oncologienetwerkzuidwest.nl/
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gemaakt van standaarden en 
zorginformatiebouwstenen. 

Er wordt steeds een complete 
datadump gedaan, omdat je anders 
steeds met verdere versies werkt. Zo 
voorkom je dat je moet controleren wat 
je wel/niet hebt aangeleverd. 

 

algemene kengetallen willen zien 

terugkomen. Besproken om iig het 

volgende op te nemen: 
 Ziekenhuizen (laatste aanlevering) 
 # Patiënten (per leeftijdscategorie 

(NKR indeling) 
 # Vragenlijsten per meetmoment 

per vragenlijst 

 

Per vragenlijst gebruiken we de 
clustering die er per vragenlijst is en 
laten dit terugkomen in het dashboard.  

 

Data-aanlevering met behulp van 
NKR-data 

Gezien de problematiek om de klinische 
data vanuit het EPD aan te leveren is voor 
een (tijdelijke) workaround gekozen. 
Hiervoor is een aanvraag ingediend bij 
IKNL en een mapping gemaakt welke 
data uit de dataset zijn aan te leveren. 

Training. Deze bestaat uit 3 modulen: 
 Wat is waardegedreven zorg 
 Terugkoppeling in de 

spreekkamer 
 Gezamenlijke besluitvorming 

Ieder deelnemend ziekenhuis kan 
eenmalig met een team gebruik maken 
van het trainingsaanbod. 
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9. Geleerde lessen: op inhoud, op 

proces 

Terugkijkend op zowel de inhoud, IT-gerelateerd als het proces van de afgelopen 2 

jaar binnen dit project hebben we het volgende geleerd:  

Inhoud: 

 Doelstelling scherper formuleren en wat gezamenlijk opgepakt wordt 

(benchmark m.b.v. dataplatform en dashboard) en waar ieder ziekenhuis zelf 

verantwoordelijk voor is (implementeren waardegedreven zorg)  

 Het aanleveren van klinische data is erg complex en voor veel items op dit 

moment niet mogelijk, omdat registratie aan de bron (eenmalig vastleggen 

van data zodat hergebruik mogelijk is) wel een gewenste situatie is, maar nog 

zeker niet de dagelijkse praktijk. Dit project heeft hier veel last van en daarom 

gekozen om gebruik te maken van data uit de NKR-registratie, totdat 

aanlevering vanuit het EPD wel mogelijk is. Het definiëren van de 

datadictionary is een essentiële eerste stap wat gezamenlijk met 

projectmanagement, DHD en medisch inhoudelijke vertegenwoordigers moet 

worden uitgevoerd. Ook al is de datadictionaire gebaseerd op de standaard 

ICHOM lijst, de vertaling, welke velden laten we achterwege, wat kunnen we 

invullen als een veld niet wordt aangeleverd, en de overeenstemming tussen 

alle partijen vergt maanden doorlooptijd. 

 Tijdens dictionaire discussie kan het beste direct meegenomen worden of de 

data gestructureerd beschikbaar is en wanneer dit niet zo is te bepalen hoe 

hiermee wordt omgegaan; 

 Pas in een latere fase binnen het project is gebruik gemaakt van SharePoint. 

Het direct vanaf het begin van het project gebruik maken van SharePoint (of 

een andere oplossing) bespaart tijd en hierdoor hebben alle deelnemers altijd 

de beschikking over de meest actuele documenten.  

 Wanneer langere tijd met PROMs wordt gewerkt kan een draaiboek (binnen 

het eigen ziekenhuis) voor zorgprofessionals behulpzaam zijn in het kiezen 

van een juiste actie bij bepaalde uitkomsten.  

IT-gerelateerd: 

 Vroegtijdig IT-collega’s betrekken binnen het eigen ziekenhuis; 

 Alle gewenste ICT koppelingen (bijvoorbeeld tussen datacapture tool en EPD 

(op n=1 patientniveau) inventariseren en vastleggen;  

 Aanhaken bij dit initiatief is zinvol wanneer een ziekenhuis al beschikt over 

een datacapture tool en deze in ingericht volgens de vastgestelde dataset; 

Het aanleveren van data vanuit het EPD is complex gebleken, mede omdat 

informatie niet (eenduidige ofwel in vrije tekst) wordt vastgelegd in het EPD. 

Dit vraagt om afstemming met alle zorgprofessionals (per ziekenhuis) en het 

maken van goede afspraken over de vastlegging; 

Proces: 

 Een goede en volledige samenstelling van het implementatieteam is 

essentieel; 

 Check van te voren of je organisatie er klaar voor is: draagvlak creëren. 

 Specialisten tijdig en regelmatig erbij betrekken/informeren. 

 Breed draagvlak voor het project creëren bij zowel zorgprofessionals, IT en 

management. 

 DHD direct linken aan PROM-tool leverancier voor het krijgen van data in 

correct formaat; 
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 Structurele vergadercyclus: tijdens proefaanleveringen aan DHD is 

regelmatiger overleg belangrijk voor de voortgang en het snel oplossen van 

knelpunten; Dit kan met een subgroep, degenen die per ziekenhuis 

verantwoordelijk zijn voor de aanlevering; 

 Terugkoppeling van patiënten ook gebruiken voor verbeteren van je 

zorgproces; 

 Iedereen van het mamateam verantwoordelijk maken voor het proces; 

 Brainstormen met mamateam aan het begin van het proces; 

 Eerst zelf starten met uitvragen PROMs, daarna benchmark 

opzetten/aanhaken; 

 Vergaderlocatie wisselen en verdelen over de ziekenhuizen; 

 Patiënten betrekken bij je proces. 
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10. Team 

Albert Schweitzer Ziekenhuis 

Marc Kock, radioloog 

Femmy Meenhorst, Kwaliteitsfunctionaris Decentraal 

 

Amphia Ziekenhuis 

Jozette Stienen, Beleidsmedewerker/Business partner  

 

Dunja van der Meer, verpleegkundig specialist 

 

Erasmus MC 

Linetta Koppert, oncologisch chirurg 

Pien van Egdom, arts-onderzoeker chirurgie 

Lisanne de Jong-Verweij, adviseur kwaliteit 

 

Franciscus gasthuis & Vlietland 

Linda Gottenkieny, Senior projectleider Projectbureau 

Patricia Stoppelenburg, coördinerend mammacare verpleegkundige 

 

 

Ikazia 

Mark Stoutjesdijk, radioloog 

Martine Swarttouw, Staffunctionaris Kwaliteit & Patientveiligheid 
 

Maasstad Ziekenhuis 

Sjoerd Hilkhuijsen, adviseur kwaliteit & veiligheid 

Caroline Contant, Chirurg 

 

Spijkenisse Medisch Centrum 

Janny Mellaart, kwaliteitsmedewerker 

 

Van Weel Bethesda Ziekenhuis 

Janny Mellaart, kwaliteitsmedewerker 

Leny Verhagen, afdelingshoofd poliklinieken 

 

CCN Zuidwest Nederland 

Mariëlle Went, projectleider (Erasmus MC) 

Ciska Pruijssers, adviseur Waardegedreven zorg (Erasmus MC)  
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11. Bijlagen 

Bijlage A:  Achtergrond Citrienfonds 

De toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg is een belangrijke 
maatschappelijke uitdaging voor de 21ste eeuw. De kosten blijven stijgen en de 
druk op de zorg wordt groter met het ouder worden van de populatie en een 
toename van het aantal chronische patiënten. In de zoektocht naar duurzame 
oplossingen voor deze en andere ontwikkelingen vervullen de universitair 
medische centra (umc's) een voortrekkersrol. Zij hebben de mensen, de kennis, de 
infrastructuur en de mogelijkheden om goede ideeën te vertalen in concrete 
innovaties, samen met hun netwerk van andere zorgaanbieders. 
 
Om een aantal van deze maatschappelijke uitdagingen als umc’s gezamenlijk aan 
te pakken, heeft minister Schippers van VWS het Citrienfonds ingesteld. Daarvoor 
is 25 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2014 tot en met 2018. De 
koepelorganisatie van de umc's, de NFU, is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van Citrien. 
 
Alles binnen vijf thema's 
Citrien moet concrete vooruitgang opleveren in de gezondheidszorg. Daarom 
heeft VWS samen met de NFU vijf thema's uitgekozen waarin nu dringende 
vraagstukken bestaan en waar samenwerking essentieel is om verbeteringen 
mogelijk te maken. Het gaat hierbij niet alleen om samenwerking tussen de umc's 
onderling, maar ook tussen een umc en andere zorgaanbieders. De kortlopende 
projecten binnen deze Citrienthema's zullen erop gericht zijn om breed 
toepasbare oplossingen te ontwikkelen. Bij de meeste thema's is er al het nodige 
(voor)werk verzet, maar de ontwikkeling kan versneld worden door betere 

financiering en versterking van de samenwerking tussen de umc’s. Het gaat om de 
volgende onderwerpen: 

1. Registratie aan de bron 
2. Naar regionale oncologienetwerken 
3. Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg 
4. Sturen op kwaliteit 
5. e-Health 

 
 
 

Bijlage B:  Naar regionale 

oncologienetwerken  

Een deel van het geld dat door het Citrienfonds beschikbaar is gesteld, is 
gereserveerd voor het ontwikkelen van de oncologische zorg binnen het thema 
Naar regionale oncologienetwerken.  
 
Het Citrienproject beoogt deze ontwikkeling te stimuleren door het realiseren van 
zogenaamde Comprehensive Cancer Networks (CCN). Een CCN is een 
samenwerkingsverband van zorgaanbieders uit de eerstelijns-, tweedelijns- en 
derdelijnszorg. Regionale en landelijk werkende ziekenhuizen, huisartsen, 
verpleegkundigen en medisch specialisten maken hierbij afspraken om ervoor te 
zorgen dat de goede kwaliteit van de kankerzorg in de regio gewaarborgd blijft en 
verbetert.  
 
Doelstellingen van een CCN zijn:  
1. Het leveren van betere geïntegreerde zorg vanuit het perspectief van de 
patiënt, volgens afgesproken kwaliteitsvoorwaarden.  

2. Spreiding en concentratie van de zorg, voor toegankelijkheid en 
kosteneffectiviteit van zorg.  

http://www.nfu.nl/programma/registratie-aan-de-bron/programma
http://www.nfu.nl/programma/naar-regionale-oncologienetwerken/programma
http://www.nfu.nl/programma/doen-of-laten-terugdringen-van-onnodige-zorg/programma
http://www.nfu.nl/programma/sturen-op-kwaliteit/programma
http://www.nfu.nl/programma/e-health/programma
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3. Het versterken van de interactie tussen zorg, onderzoek, onderwijs en 
opleiding, met als gevolg een toename van de innovatiekracht.  
 
Het woord comprehensive in de naam van het samenwerkingsverband heeft 
betrekking op het karakter van het netwerk. Doordat zorgaanbieders en 
specialisten samenwerken in netwerken wordt de zorg meer holistisch, 
samenhangend en multidisciplinair. Verder ontstaat er een duidelijkere verbinding 
tussen het zorgpad dat iemand met kanker doorloopt en wetenschappelijk 
onderzoek.  
CCN Zuidwest Nederland is één van de ontstane samenwerkingsverbanden voor 
de regio’s Rotterdam Rijnmond, de Drechtsteden, Brabant en Zeeland.  
 
Voor de aanpak van het thema is door de regio Zuidwest Nederland een aantal 
uitgangspunten bepaald:  
1. De patiënt moet weten dat het niet uitmaakt waar hij of zij in de eerste instantie 
terecht komt;  

2. Een bottom-up aanpak van regionale samenwerking;  

3. Aansluiting bij huidige structuren en overlegvormen;  

4. Inspelen op de lopende regionale processen/initiatieven op tumor- en 
regiospecifiek niveau;  

5. Voldoen aan internationale en landelijke normen, processen, regels en 
richtlijnen.  
 

 

Bijlage C:  Waardegedreven zorg 

Voordat een patiënt een behandeling ondergaat, wil hij/zij het liefst weten hoe 

zijn/haar leven eruit zal zien na de behandeling: 'Kan ik weer terugkeren naar mijn 

werk, kan ik mezelf verzorgen en in hoeverre raak ik mijn klachten kwijt?'. 

Waardegedreven Zorg geeft 'handen en voeten' aan multidisciplinaire teams die 

georganiseerd zijn rondom patiënten met een bepaalde medische diagnose of 

aandoening. Dit vindt plaats in samenwerking met patiënten 

(vertegenwoordiging) en met multidisciplinaire teams die de relevante 

uitkomstmaten rondom een medische diagnose of aandoening vaststellen, deze 

op verschillende momenten meten en vervolgens deze uitkomsten direct 

toepassen om. Zo mogelijk leidt dit tot bijsturing van de behandeling van de 

individuele patiënt. 

 

Afgelopen jaar is een handboek opgeleverd hoe je binnen je eigen organisatie aan 

de slag kunt met Waardegedreven zorg. Deze handleiding is hier te lezen: 

https://www.nfukwaliteit.nl/pdf/Bouwstenen_voor_werken_aan_waardegedreve

n_zorg.pdf  

 

Bijlage D:  Gebruik vragenlijsten 

Uitgangspunt: ICHOM set versie 1.0.1, revised 30 maart 2017.  

 

Vragenlijsten: 
1. European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of 

Life Questionnaire: EORTC QLQ-C30.  

2. European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of 

Life Questionnaire: EORTC QLQ-BR23 

3. European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of 

Life Questionnaire: EORTC QLQ-LMC21 

4. BREAST-Q Patient Reported Outcomes Instrument: BREAST-Q 

5. Functional Assessment of Cancer Therapy Endocrine Subscale: FACT-ES 

 

 

https://www.nfukwaliteit.nl/pdf/Bouwstenen_voor_werken_aan_waardegedreven_zorg.pdf
https://www.nfukwaliteit.nl/pdf/Bouwstenen_voor_werken_aan_waardegedreven_zorg.pdf
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Vragenlijst Beschikbaarheid Wat nodig 

EORTC QLQ-

C30 

Gratis gebruik indien het 

gebruikt wordt voor 

patiëntenzorg en niet voor 

commerciële doeleinden.  
Per deelnemend ziekenhuis een ‘user 

agreement’ invullen. 

http://groups.eortc.be/qol/eortc-

qlq-c30. 

Met deze overeenkomst kunnen 

vervolgens alle 3 de vragenlijsten 

ingezet worden.  

EORTC QLQ-

BR23 

Gratis gebruik indien het 

gebruikt wordt voor 

patiëntenzorg en niet voor 

commerciële doeleinden. 

EORTC QLQ-

LMC21 

Gratis gebruik indien het 

gebruikt wordt voor 

patiëntenzorg en niet voor 

commerciële doeleinden. 

BREAST-Q Gratis gebruik indien het 

gebruikt wordt voor 

patiëntenzorg en niet voor 

commerciële doeleinden. 

Per deelnemend ziekenhuis een 

overeenkomst afsluiten:  

https://eprovide.mapi-

trust.org/instruments/breast-

q#contact_and_conditions_of_use  

FACT-ES Gratis gebruik indien het 

gebruikt wordt voor 

patiëntenzorg en niet voor 

commerciële doeleinden. 

Per deelnemend ziekenhuis een 

overeenkomst afsluiten: 

http://www.facit.org/FACITOrg/Regi

stration  

 

 

Nodig om user agreement in te kunnen vullen: 

 Titel van project 

 Beschrijving van project 

 Verwachte aantal patiënten die lijsten invullen 

 Overzicht van benodigde talen 

 Contactpersoon per organisatie 

Bijlage E:  Datadictionary 

In de datadictionary staat beschreven wat op welk moment en met welk 

meetinstrument uitgevraagd wordt.  
 

Bijlage F:  Pakket van Eisen Datacapturetool  

Bijlage G:  Pakket van Eisen leverancier 

Platform 

Bijlage H:  Samenwerkingsovereenkomst 

Bijlage I:  Dataprotocol 

a) Dataverwerking en functionaliteit monitor uitkomstindicatoren 

b) Aanleverspecificaties 

c) Gebruik van missings 

d) Aanvullende verwerkersovereenkomst 

e) Dataverwerking BCZHZ 

f) Filters 

 

http://groups.eortc.be/qol/eortc-qlq-c30
http://groups.eortc.be/qol/eortc-qlq-c30
https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/breast-q#contact_and_conditions_of_use
https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/breast-q#contact_and_conditions_of_use
https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/breast-q#contact_and_conditions_of_use
http://www.facit.org/FACITOrg/Registration
http://www.facit.org/FACITOrg/Registration
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Voor vragen of verdere informatie:  
Mariëlle Went: m.went@erasmusmc.nl en Ciska Pruijssers f.pruijssers@erasmusmc.nl 

mailto:m.went@erasmusmc.nl
mailto:f.pruijssers@erasmusmc.nl
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