Introductie
We streven naar de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagste kosten en op een
persoonsgerichte manier. Dit vraagt om een samenspel tussen u als zorgverlener en uw patiënt. U als
zorgverlener bent deskundig op medisch en gezondheidsgebied en weet wat vanuit medisch
perspectief de beste behandeloptie is. Uw patiënt is ervaringsdeskundige van zijn eigen ziekte, kent
zijn eigen lichaam en weet wat wel en niet bij hem werkt.

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.’

Voor wie is de e-learning bedoeld?
Deze e-learning is bedoeld voor zorgverleners die patiënt gerapporteerde uitkomsten uitvragen en
terugkoppelen aan de patiënt.
Leerdoelen
Na het doorlopen van de module:
-

Weet u wat terugkoppelen in de spreekkamer beoogt;
Weet u waarom terugkoppelen in de spreekkamer van essentieel belang is voor de patiënt;
Kunt u toelichten wie welke rol speelt in het terugkoppelen van uitkomsten;
Kunt u uitleggen welke tools kunnen ondersteunen in het terugkoppelen;
Kunt u voorbeelden opnoemen waartoe het terugkoppelen van uitkomsten kan leiden.

Naast deze e-learning is een training van 1,5 uur beschikbaar om samen met uw team een verdieping op
het onderwerp te maken.

Doelstelling project ‘Organisatie van kwaliteitsindicatoren, pilot
borstkanker’
De doelstelling van het project is 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.

Om inzicht te hebben in deze data, is met de 8 borstkankercentra een regionaal dashboard ontwikkeld
in samenwerking met DHD, zie onderstaand een screenshot ter illustratie. Met dit regionale dashboard
kunt u uw patiënten vergelijken met de regio.
Daarnaast is het mogelijk dat uw ziekenhuis ook een eigen dashboard heeft ontwikkeld om de resultaten
van de PROMs per individuele patiënt weer te geven. Beide dashboards kunnen gebruikt worden tijdens
het gesprek met uw patiënt in de spreekkamer.

Wat is Waardegedreven zorg?
In onderstaande animatie wordt kort uitgelegd wat Waardegedreven zorg is.
Link animatie.

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).

PROMs voor Borstkankerpatienten
Om PROMs binnen de regio te kunnen gebruiken, is het van belang dat er dezelfde uitkomsten op hetzelfde
moment met hetzelfde meetinstrument gemeten wordt. Om die reden is ervoor gekozen om de ICHOM set voor
borstkanker te implementeren binnen de regio.

De vragenlijsten die uitgezet worden richting de patiënt:
§

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)

Een voorbeeld van een aantal vragen uit deze set:

Deel van de EORTC-QLQ-BR23 vragenlijst

Wanneer worden de vragenlijsten uitgezet richting de patiënt?

Er is met elkaar afgesproken op welke momenten de vragenlijsten uitgezet worden aan de patiënt. Dit
betekent dus dat niet voor ieder gesprek dat de patiënt voor zijn behandeling heeft, er vragenlijsten
uitgezet worden.
Maak als behandelteam de volgende afspraken met elkaar:
•
•
•
•
•

Een eenduidig verhaal waarom er gebruik wordt gemaakt van vragenlijsten, zowel richting de
patiënt, maar ook richting de collega’s.
Maak onderling afspraken wie de PROMs per meetmoment bespreekt met de patiënt.
Welke rol geven we de PROMs binnen ons MDO?
Waar plaatsen we de samenvatting van de PROMs in het patiëntendossier?
Afspraken maken over scores: bij welke scores komen we als team in ieder geval in actie?

Wat is terugkoppelen in de spreekkamer?
Patiënten en patiëntenorganisaties worden steeds meer betrokken bij de verbetering van de kwaliteit
van de zorg. Patiënten willen steeds vaker een grotere rol spelen in hun eigen zorgproces en samen met
hun zorgverleners beslissingen nemen. Zorgverleners zien de patiënt ook steeds meer als partner in de
zorg en hanteren patiëntbeleving als vertrekpunt bij hun advies en handelen. Daarnaast wordt
transparantie van de zorg een belangrijker thema om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken.
Om tot betrouwbare informatie te komen over de kwaliteit en uitkomsten van geleverde zorg, moet die
eerst gemeten worden. Eén van de manieren om de kwaliteit van zorg te meten is door patiënten met
behulp van PROMs te vragen wat het effect van de zorg (behandeling) is geweest op hun ervaren
gezondheid. Dit gebeurt door middel van gestandaardiseerde vragenlijsten die vooraf door de patiënt
worden ingevuld.
Voorbeelden van PROM zijn mate van aan- of afwezigheid van pijn, vermoeidheid, (beperkingen) in
dagelijks functioneren, angst en depressie. Het gaat meestal om aspecten van gezondheid die niet
objectief waarneembaar zijn en het beste gemeten kunnen worden door het aan de patiënt zelf te
vragen.
De antwoorden op deze vragenlijsten zijn voor u als zorgverlener zichtbaar en zeggen iets over de
ervaren kwaliteit van leven en de effecten van de medische behandelingen hierop. Door vooraf inzicht
te hebben in deze gegevens, kunt u beter inschatten hoe het met uw patiënt is. U kunt gerichter het
gesprek in de spreekkamer starten, als u vooraf al gesignaleerd heeft dat uw patiënt veel pijnklachten
ervaart.
Benoem in het gesprek met uw patiënt dat u de resultaten van de vragenlijsten heeft bekijken, ook als
er niets afwijkend te zien is. Dit zorgt ervoor dat de patiënt ervaart dat het een onderdeel is van zijn of
haar behandeling.

Waarom koppelen we uitkomsten terug?
Omdat het inzetten van PROMs meer inzicht geeft in het leven van de patiënt, resulteert dit in een
betere kwaliteit van het gesprek tussen zorgverlener en patiënt. Tevens geven zorgverleners aan dat ze
de uitkomsten van de PROMs met name gebruiken voor verwachtingsmanagement. Enerzijds door te
laten zien hoe de persoonlijke scores zich verhouden tot de totale populatie. Anderzijds door te laten
zien welke ontwikkeling is te verwachten gegeven een bepaalde behandelkeuze (Van Baalen, M et al.
2018). Terugkoppelen van uitkomsten is in de spreekkamer is dus van groot belang.
Het helpt bij het vormgeven van samen beslissen, want het maakt de patiënt ook bewust van waar hij of
zij nu last van heeft. Van daaruit kun je ook bespreken wat voor hem / haar belangrijk is in het gewone
dagelijkse leven “dit wil ik echt niet, en dat juist wel”. Door het vergelijken van de uitkomsten van de
individuele patiënt met de patiëntenpopulatie die aan soortgelijke waarden voldoet, kan in kaart
gebracht worden hoe het verloop van een behandeling ervaren wordt. Dit helpt bij het maken van de
beslissing van zowel de zorgverlener als de patiënt in de spreekkamer.

Wat is het effect van het gebruik van uitkomstinformatie bij Samen
beslissen?
Het gebruik van uitkomstinformatie, al dan niet gepersonaliseerd, kan zorgverleners ondersteunen in
het inzichtelijk maken van de voor- en nadelen en effecten van een behandeling in een ‘taal’ die aansluit
bij de belevingswereld van de patient (Annapureddy, Devilliers, & Jolly, 2016; Jayadevappa et al., 2017).
Daarnaast kan met behulp van uitkomstinformatie aan patienten duidelijk worden gemaakt wat andere
patienten in een vergelijkbare situatie hebben ervaren (patients-like-me). Het gebruik van klinische
uitkomstdata, persoonskenmerken en patient-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) kan samen
beslissen ondersteunen (La Grouw et al, 2019).

Het gebruik van PROMs lijkt verschillende effecten te hebben:
-

De inzet van PROMs in de spreekkamer vergroot de betrokkenheid van de patient
Draagt bij aan gezamenlijke besluitvorming
Heeft invloed op de mate van betrokkenheid van de patient (onder andere begrip, vertrouwen
en tevredenheid)
Verhoogt de communicatie tussen de zorgverlener en de patient.

In het volgende animatiefilmpje hoor en ziet u wat samen beslissen is en krijgt u handige tips voor de
dagelijkse praktijk.

Randvoorwaarden
Uiteraard is er wel een aantal voorwaarden om goed terug te kunnen koppelen:
1.
2.
3.
4.

Een dashboard waarin de uitkomsten inzichtelijk zijn gemaakt
Real time inzicht in de data
Juiste en adequate koppeling met het EPD
De patiënt geeft toestemming voor het gebruik van zijn/haar gegevens om de zorg te
verbeteren en eventueel wetenschappelijk onderzoek met de gegevens te bedrijven

Hoe koppelen we terug in de spreekkamer?
Om terug te koppelen in de spreekkamer, is het goed om als team te bespreken wat je belangrijk vindt
en van je patiënten wilt monitoren. De set aan vragen die gesteld wordt aan de patiënt is aanzienlijk. De
ambitie om alles terug te koppelen is niet realistisch in de duur van het consult.
Het dashboard kan u helpen om te signaleren welke items afwijkend zijn: hoger of lager dan je zou
verwachten op dat specifieke meetmoment. Bespreek deze items in ieder geval met uw patiënt.
Tevens moet er overeenstemming zijn wat de afkapwaarden zijn: op welke grens moeten wij als
behandelteam actie ondernemen bij een patiënt? Bijvoorbeeld: bij welke score op het item ‘zelfbeeld’ is
een doorverwijzing naar een psycholoog wenselijk?
Goed om als team hierover afspraken te maken zodat je allen gelijk handelt hierin

Wanneer uw patiënt de vragenlijsten vooraf aan het polikliniekbezoek heeft ingevuld, geeft een
dashboard inzichtelijk weer waar de patiënt goed op scoort en waar slechter op scoort in vergelijking
met de vorige keer en/of met de populatie. Een aantal stappen is belangrijk:
1. Het invullen van de vragenlijsten kan bij de patiënt vragen hebben opgeroepen. Vraag daarom
altijd eerst of er naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten punten zijn die hij/zij wil
bespreken.
2. Soms kan er een interpretatie verschil zijn tussen zorgverlener en patiënt gelet op de
uitkomsten. Daarom is het belangrijk dat altijd wordt gecontroleerd of de patiënt zich herkent in
het beeld dat uit de vragenlijsten naar voren komt (Greenhalgh, J. et al., 2017).
3. Een score op een specifiek item kan lager zijn dan u verwacht, bekijk de score(s) van vorige
metingen, mogelijk is het wel verbeterd ten opzichte van de vorige meting.

4. Draai uw computerscherm richting de patiënt en bekijk gezamenlijk de resultaten van de
vragenlijsten, zo heeft u beiden dezelfde informatie.
Benoem altijd dat je de vragenlijsten hebt bekeken, ook al is er niet altijd iets dat besproken hoeft te
worden. Je vraagt de patiënt van tevoren iets in te vullen, zij verwacht daarmee ook dat daar een
vervolgactie aan zit. Daarnaast verhoogt het de respons op de langere termijn en daarmee meer inzicht
in de lange termijn consequenties.

Het gebruik van visualisaties
Naast het regionale dashboard dat ontwikkeld is, heeft u mogelijk ook binnen uw eigen organisatie een
dashboard voor de terugkoppeling van de vragenlijsten op patiënt niveau. Aangezien er verschillende
systemen zijn waarmee de vragenlijsten uitgezet worden richting de patiënt, is ook de visualisatie van de
antwoorden verschillend. Ongeacht de gekozen visualisatie, is er een aantal handvatten die kunnen
helpen:
-

Maak gebruik van de kleuren (vaak stoplichtkleuren): deze geven aan wat mogelijk afwijkend is
en besproken kan worden;
Kijk naar de meting op dit moment, maar kijk tevens naar het verloop in vergelijking met het
vorige meetmoment;
Is er geen vorig meetmoment: referentiewaarden van uw eigen patiëntenpopulatie, uit de
literatuur of het regionale dashboard kunnen tevens interessant zijn.

Gebruik PROM resultaten als middel om in gesprek te gaan met uw patiënt, niet als doel:
§

Gebruik het als middel om vervolgens het gesprek erover te voeren: ik zie dat u veel pijnklachten
ervaart,…..

§

Geeft richting aan het gesprek, maar blijft wel een middel en geen doel op zich!

§

Benoem in het gesprek altijd dat u zowel de medische resultaten als de patiënten inbreng hebt
bekeken;

§

Voorkom een overdreven focus op indicatoren en competitiviteit. De bestaande en toekomstige
indicatoren vertegenwoordigen maar een beperkt aantal aspecten van de zorgrelatie.

Aanbevelingen om als team het maximale uit het gebruik van PROMs te halen:
§

Informeer, sensibiliseer en creëer een PROMs cultuur;

§

Definieer duidelijke doelstellingen: wat is jullie Waardegedreven zorg verhaal?;

§

Benoem als team bij welke scores op uitkomsten je in actie wilt komen;

§

Koppel de PROMs terug in het gesprek met de patiënt, maar bespreek ook als team eens per x
maanden de resultaten op groepsniveau.

Vraag: Kan een afwijking van de norm-populatie of een afwijking ten opzichte van de vorige keer, meer
stress veroorzaken bij de patiënt?
-

Ja
Nee

Antwoord: Ja, de meeste zorgverleners denken van wel. Daarom is het belangrijk dat er aandacht wordt
geschonken aan hoe je afwijkende normen terugkoppelt aan de patiënt en aan de patiënt vraagt hoe hij
of zij het ervaart.

Vragen
Vraag, kies wat van toepassing is: nu er meer inzicht is in de kwaliteit van leven van de patiënt door
gebruik van PROMs, kan ik mijn spreekuur:
-

Beter voorbereiden zonder extra tijd
Effectiever insteken
Efficiënter houden met patiënt
Gerichter mijn vragen stellen of een onderwerp aanhalen

Antwoord: alle opties zijn van toepassing
Vraag: zorgt het terugkoppelen van uitkomsten voor een hogere respons op de lange termijn en
daarmee meer inzicht in de lange termijn consequenties van een behandeling?

-

Ja
Nee

Antwoord: ja
Tip: belangrijk is dat je als behandelteam een gedeelde visie hebt en deze op dezelfde manier uitdraagt.
Maak met elkaar als team dus jullie waardegedreven zorg verhaal en communiceer dit eenduidig aan
jullie patiënten.

