Bijlage 1. Status van de resultaten per project in het Jaar van de Transparantie
Nieuwe activiteiten
Product of activiteit

Trekker

Status

Toelichting

1.

Van 150 richtlijnen is minimaal een korte
beschrijving van de richtlijn gemaakt in voor
patiënten begrijpelijke taal.

KI, NPCF en
Federatie

Op schema

Eind april zijn voor alle 300 richtlijnen korte beschrijvingen in concept
afgerond. De eerste concepten zijn goedgekeurd (dus met instemming
van NPCF en wetenschappelijke verenigingen) en staan klaar om te
worden opgenomen in de database van de Federatie. De database moet
daarvoor worden aangepast. Einddatum is september 2016. In
september worden de korte beschrijvingen als een landingspagina op de
richtlijnendatabase geplaatst.

2.

Op kiesBeter.nl staan ten minste 3 thematische
startpagina’s waarop verschillende typen informatie
gestructureerd gepresenteerd worden, bijvoorbeeld
over patiëntveiligheid en patiëntenrechten.

KI

Gereed

Er staan 3 themadossiers online: kwaliteit van zorg, medicijnen, en
zorgverzekeringen

3.

Voor de patiënt is op kiesBeter duidelijk welke
informatie afkomstig is uit betrouwbare bronnen.

KI

Gereed

Beleid voor doorlinken is opgesteld en staat op de site

4.

Circa 50 onderwerpen hebben op kiesBeter.nl links
naar andere relevante bronnen.

KI

Gereed

5.

Op kiesBeter staat voor 300 onderwerpen
(aandoening/zorgvraag) een informatieve tekst van
wat goede zorg is (zie ook nr 25)

KI

Op schema

161 pagina’s gereed over aandoeningen/zorgvragen met beknopte
informatie over wat goede zorg is.

6.

De patiënt ziet welke zorgaanbieder digitale
diensten biedt.

NPCF

Gereed

Medio april is de nieuwe release gereed

7.

De NPCF presenteert 25 keuzehulpen voor het
kiezen van de beste aanbieders op basis van de
openbare kwaliteitsgegevens.

NPCF

Gereed

Er staan 25 keuzehulpen op Zorgkaart Nederland. Deze
vergelijkingshulpen zijn verbeterd door toelichtingen, het vergroten van
de doeltreffendheid en logische verwijzingen op de site zelf. Op
Kiesbeter zijn verwijzingen opgenomen naar deze vergelijkingshulpen.
Tevens is na iedere keuzehulp die beschikbaar is gekomen (social)
media aandacht besteed, ook via de betrokken patiëntenorganisatie. Dit
heeft direct geleid tot meer bezoeken.
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8.

Product of activiteit

Trekker

Status

Toelichting

Van 30 aandoeningen worden begrijpelijke en
beknopte versies voor patiënten beschikbaar
gemaakt. Deze informatie wordt voorzien van een
korte omschrijving en relevante links naar
betrouwbare websites met meer informatie (uitleg,
filmpjes, etc.). Gestart wordt met de aandoeningen
knie- en heupartrose, diabetes, varices, perifeer
arterieel vaatlijden, myocard infarct, borst en
darmkanker, lage rughernia. Deze informatie is te
vinden op Zorgkaart.

Federatie en
NPCF

Fase 1 bijna
afgerond

NPCF, Federatie en Thuisarts werken gezamenlijk aan de ontwikkeling
van de medisch specialistische patiënteninformatie. Per aandoening
wordt door een redacteur aan het begin van de activiteiten in kaart
gebracht welke informatie er in Nederland beschikbaar is. Hiermee
worden dubbelingen voorkomen. De input voor de redacteur is dus
breed: informatie behoefte van de patiënt, bestaande informatie in
Nederland en informatie uit de richtlijn. Dit is in het werkproces
vastgelegd. Daarna gaat een werkgroep aan de slag met Thuisarts
situaties en het opstellen van toegankelijke teksten voor het publiek,
die gekoppeld zijn aan de richtlijn database. Bij de inventarisatie van
mogelijke situaties op Thuisarts wordt ook de NPCF tien vragen tool
gebruikt. Verder wordt wederzijds verwezen van en naar belangrijke
andere websites zoals Zorgkaart en specifieke websites voor patiënten.
De output is dus niet alleen teksten op Thuisarts maar ook een netwerk
aan doorverwijzingen naar wederzijds goedgekeurde websites. Zo
ontstaat de betrouwbare bron. Het proces is zo ingericht dat ook
partijen als de NFU en de NVZ (op termijn) kunnen aansluiten bij de
ontsluiting van informatie. Dit leidt tot een grotere uniformiteit in
patiënten informatie en een betrouwbaarder gebruik van bestaande
informatie.
De partijen NPCF, Federatie en NHG hebben gedurende de pilot fase 1
gezamenlijk grote stappen gezet in het op gang brengen van
bovenstaande. Half april wordt er een evaluatie opgeleverd met een
korte terugblik en de lessons learned, maar vooral een inhoudelijk
aangescherpt plan voor de duurzame voortgang naar Fase 2 en 3 en
daarna de duurzame inbedding in de werkprocessen van de betrokken
partijen.

9.

Van nog eens 150 richtlijnen is minimaal een korte
beschrijving gemaakt in voor patiënten begrijpelijke
taal.

KI, NPCF en
Federatie

Op schema

Project is in september 2016 gereed (zie ook 1)

10.

Is inzichtelijk aan welke standaarden en
meetinstrumenten door het veld wordt gewerkt.

KI

Gereed

Het Ontwikkeloverzicht is gereed en staat op zorginzicht.nl. De
kwaliteit- en informatiestandaarden en meetinstrumenten die in
ontwikkeling zijn, kunnen nu inzichtelijk worden gemaakt en zijn
vindbaar voor de gebruiker.
Op het ontwikkeloverzicht staan nu in ieder geval de
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Product of activiteit

Trekker

Status

Toelichting
kwaliteitsproducten van de Federatie, de GGZ (Netwerk
kwaliteitsontwikkeling GGZ) en wordt de Meerjarenagenda getoond.

11.

De patiënt vindt lotgenoten communities.

NPCF

Gereed;
Momenteel wordt een systeem ingericht dat het mogelijk maakt om
continu
mensen bij specifieke onderwerpen te betrekken. In aanloop hier
verbeterproces naartoe is een audit gedaan op het Zorgpanel van NPCF met advies hoe
systeem/panel concreet kunnen worden ingericht

12.

De patiënt komt via meer websites bij de zelfde
betrouwbare gegevens uit omdat er meer websites
onderling worden gekoppeld.

NPCF

Gereed;
De aandoeningpagina’s binnen Zorgkaart worden verrijkt en zijn deels
continu
aangepast (https://www.zorgkaartnederland.nl/aandoeningen). Hier
verbeterproces wordt al gebruik gemaakt van de diverse mogelijkheden om door te
linken. Een en ander is ook direct gelieerd aan de
samenwerkingsafspraken tussen Kiesbeter, Thuisarts en Zorgkaart
(project 8) en de afzonderlijke posities die zijn afgesproken. De
samenwerkingsovereenkomst met Thuisarts is bijna rond.

13.

Hebben in totaal zo’n 150 onderwerpen op
kiesBeter.nl links naar andere relevante bronnen.

KI

Gereed

14.

Onderzoeksprogramma ZonMW volgt de prioriteiten
in het jaar van transparantie

KI

Gereed

Programma is afgestemd. In bijlage 2 een overzicht van de lopende
onderzoeken

15.

In de loop van het jaar is op kiesBeter voor steeds
meer onderwerpen informatie te vinden; eind
februari is ook bekend welke uitbreiding voor
andere sectoren mogelijk zijn. Bijvoorbeeld voor
GGZ, verpleeghuiszorg en mensen met dementie.

KI

Gereed

Op KiesBeter staan inmiddels kwaliteitsgegevens van de sectoren
medisch specialistische zorg, revalidatie, kraamzorg,
gehandicaptenzorg, verpleging & verzorging en thuiszorg. Voor
publicatie van de kwaliteitsgegevens over de GGZ wordt nog gesproken
met het veld over een zinvolle en begrijpelijke presentatie van de
gegevens. Door de opname in het Register van een aantal
psychiatrische richtlijnen (onderdeel van de bulkindiening) staat er ook
steeds meer informatie over goede GGZ op KiesBeter. In verband met
de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg is op de pagina over
verpleeghuiszorg ook informatie opgenomen over de veranderingen en
verbetermaatregelen in deze sector.

16.

Worden 5 nieuwe kwaliteitsregistraties
doorontwikkeld.

Federatie

Gereed

5 DICA registraties zijn op het gewenste kwaliteitsniveau gebracht,
zodat ze voldoen aan de gestelde eisen. Deze zijn in het Bestuurlijk
Overleg vastgesteld.
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Activiteiten die versneld worden
Product of activiteit

Trekker

Status

Toelichting

17. De patiënt kan op Zorgkaart ervaringen lezen van
andere patiënten met zorginstellingen en
zorgverleners.

NPCF

Gereed

Gerealiseerd en loopt voortdurend door. Reviews worden continu
geupdate en groeien dagelijks (teller maart 2016: ruim 300.000
reviews).

18. De kwaliteitsinformatie per zorgaanbieder op
Zorgkaart wordt uitgebreid met de transparantieindicatoren, keurmerken en sterftecijfers zodat de
bezoekers een compleet beeld van de kwaliteit van
zorg krijgen.

NPCF

Gereed

Er is een akkoord met Mediquest over doorlevering keurmerken die via
hen worden uitgevraagd. Over sterftecijfers vindt overleg plaats met
NVZ voor juiste duiding/toelichting van ziekenhuizen.

19. In de openbare database van het Kwaliteitsinstituut
staan voor de aandoeningen op de
transparantiekalender, vergelijkbare gegevens van
zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg.
Via kiesBeter kunnen patiënten deze data inzien.
Andere websites zoals Zorgkaart kunnen deze data
gebruiken om keuzeondersteunende informatie te
ontwikkelen.

KI

Gereed

20. Pilot Registratie aan de Bron

NFU

Op schema

Fase 1 is gereed. Daarmee is een selectie gemaakt van 5 deelnemende
kwaliteitsregisters/aandoeningen: NICE, LROI/Orthopedie,
HoofdHalsTumoren, CVA, Parkinson. De implementatieplannen
(inclusief de plannen voor vertaling van Snomed) zijn gereed en er is
een project- en governance organisatie.

Op schema

Voor veel aandoeningen zijn grote vorderingen gemaakt met PROM’s:
borstkanker, darmkanker, totale heup, totale knie, Parkinson, hernia en
cataract. Daarnaast zijn diverse generieke PREM-sets (Patient Reported
Experience Measure) opgesteld: bv PREM oncologie, PREM chronische
zorg. Al de hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn in verschillende
fasen van implementatie: ze worden ontwikkeld, getest in de praktijk
of al landelijk getoetst op deelname of vrijwillig aangeleverd.

21. Aan minstens 8 aandoeningen van de top 30 van ZN ZN
zijn patiëntervaringen toegevoegd. Het gaat daarbij
om de zogenaamde Consumer Quality
(CQ)vragenlijsten en de Patient Reported Outcome
Measures (PROMS)
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Product of activiteit

Trekker

Status

Toelichting

22. De ervaringen van gebruikers op
ZorgkaartNederland zijn ook via andere
betrouwbare kanalen ontsloten.

NPCF

Gereed;
continu proces

Verschillende samenwerkingsverbanden gaande. Bijvoorbeeld op de
site van De Friesland is een verwijzing geplaatst en ook Kiesbeter
verwijst naar de reviews. En vanuit meer dan 800 websites van
zorgaanbieders wordt naar reviews verwezen en worden deze deels
getoond.

23. De patiënt vindt informatie over digitale tools voor
zelfmanagement via DigitaleZorgGids ontsloten

NPCF

Gereed

Release heeft plaatsgevonden

Trekker

Status

Toelichting

KI

Gereed

Activiteiten waarover al afspraken waren gemaakt
Product of activiteit
24. Palliatieve zorg staat als onderwerp op kiesBeter.

25. De Federatie, NPCF en ZN bieden in 2015 bijna 300 Federatie, NPCF
en ZN
medisch specialistische richtlijnen aan voor
inschrijving in het Register van het
Kwaliteitsinstituut. NVZ en NFU onderschrijven deze
inschrijving, onder voorwaarde dat doorontwikkeling
plaatsvindt ten aanzien van patiënteninformatie en
in het kaart brengen van de organisatorische en
financiële consequenties van richtlijnen (business
impact analyse). Alle richtlijnen in de database
kennen een continue doorontwikkeling. Voor de
prioritering en agendering van het onderhoud van
richtlijnen zal afstemming plaatsvinden met
patiënten en andere stakeholders.

Op schema

203 richtlijnen aangeboden, 120 richtlijnen in database gekoppeld aan
Register per 1 mei. De Federatie, NFU en de NVZ werken aan afspraken
over wederzijdse betrokkenheid bij de agendering, ontwikkeling en
implementatie van medisch-specialistische richtlijnen. Dit is nu een
continu lopend proces.

26. De Federatie publiceert Verstandige Keuzes. Dit
gaat over behandelopties die soms wel of juist niet
de voorkeur hebben en waarover patiënten en
artsen het gesprek zouden moeten voeren.

Gereed

Diverse gepubliceerd: neurologie, orthopedie, spataderen en eczeem,
aanvragen en interpreteren van laboratoriumdiagnostiek

Federatie
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Product of activiteit

Trekker

Status

Toelichting

27. In maart 2015 organiseren de Federatie en de NPCF
het congres “Samen Beslissen in de Spreekkamer”.
Tijdens dit congres presenteert de NPCF worden de
resultaten van de eerste fase van de “3 Goede
Vragen Campagne”

Federatie en
NPCF

Gereed

28. De NPCF en de Federatie publiceren zes
behandelkeuzehulpen waarmee patiënten worden
ondersteund in het nemen van beslissingen over
behandelopties.

Federatie en
NPCF

Op schema

Er zijn 6 ‘option grids’ opgesteld en in concept klaar. In Q1 2016
worden de consultkaarten door patiënten en artsen in de praktijk
getoetst. De uitkomsten van deze tests worden verwerkt in de
definitieve producten. In Q4-2016 worden de consultkaarten
geïmplementeerd en gekoppeld worden aan de Richtlijnen database,
Thuisarts en Zorgkaart. Het gaat om de aandoeningen: Hevig
menstrueel bloedverlies, knievervanging, heupvervanging, epilepsie,
otitis media en tonsillitus.

29. Met de informatie die op en via KiesBeter
beschikbaar is, kan de patiënt zich informeren over
huisartsen, zich inlezen op de
aandoening/zorgvraag en zich voorbereiden op het
consult.

KI

Gereed

Waar mogelijk wordt verwezen naar Thuisarts. Patiënten kunnen zich
inlezen op het vlak van een aandoening/zorgvraag en in veel gevallen
wordt uitgelegd wat de rol van de huisarts is in een ziekteproces. Om
mensen te informeren over hoe ze een consult kunnen voorbereiden is
een themadossier in voorbereiding.

30. Voor patiënten zijn patiëntveiligheidskaarten
beschikbaar.

NPCF

Gereed

Er zijn 3 nieuwe patiëntveiligheidskaarten opgeleverd: 'Ziek, en hoe nu
verder met je werk', 'Gezond leven, u kunt het ook' en 'Samen
beslissen: uw kind heeft last van reflux - en nu?'. De bestaande
veiligheidskaarten zijn geactualiseerd en worden op de ZKNL/NPCF site
gezet. Op ZKNL komt in Q2 voor zorgaanbieders een toolbox
beschikbaar waarin deze kaarten - maar ook andere NPCF materialen beschikbaar worden gesteld. Daarnaast wordt van 10 kaarten een
filmpje gemaakt die via narrowcasting via 2 verschillende providers in
de wachtkamers van huisartsen en polklinieken worden getoond. De
Campagne Veilige Zorg: "leren van fouten is op maandag 28.09 van
start gegaan. De voor deze campagne relevante
patiëntveiligheidskaarten krijgen een plek in het campagnedossier op
www.npcf.nl.

31. Website Federatie ontsluit kwaliteitsproducten
(Richtlijnendatabase, Verstandig Keuzes,
Kennislacunes)

Federatie

Gereed
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Product of activiteit

Trekker

Status

32. Kwaliteitsinformatie over borst- en darmkanker zijn
aan de NVZ kwaliteitsvensters toegevoegd.

NVZ

Gereed

33. Patient Reported Outcome Measures (PROMS)
worden toegevoegd aan kwaliteitsregistraties voor
borst- en darmkanker.

Federatie en
NPCF

Gereed

34. Door ZN, NPCF en Federatie zijn samen met de NFU
en NVZ voor 9 aandoeningen in december 2015
tripartiete overeengekomen indicatoren ingediend.

Federatie, NPCF
en ZN

Gereed

ZN is trekker geweest van 4 nieuwe indicatorensets die zijn ingediend:
Cataract, Cystic Fibrosis, chronische nierschade en pancreaskanker.
Daarnaast is NPCF trekker geweest van gewijzigde ZiZo- sets voor 12
aandoeningen. In totaal dus 16 indicatorensets.

35. Is voor patiënten voorlichtingsmateriaal over de
Drie Goede Vragen beschikbaar: Wat zijn de
mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen van
de mogelijkheden? Wat betekent dit voor mijn
situatie?

Federatie en
NPCF

Op schema

Het voorlichtingsmateriaal is ontwikkeld voor patiënten en
professionals, en te vinden op www.3goedevragen.nl. De evaluatie van
de eerste ervaringen binnen het RadboudUMC wijst uit dat 3 goede
vragen leidt tot meer bewustwording van Samen Beslissen bij zowel
patiënten als zorgverleners. Er is een doe-het-zelfimplementatiepakket voor ziekenhuizen en patiëntenorganisaties
beschikbaar, dat gratis te gebruiken is en toegankelijk is op
www.3goedevragen.nl. Vervolg uitrol vindt plaats in verschillende
ziekenhuizen (Bernhoven, Maasstadziekenhuis, RadboudUMC,
Slingeland, LUMC, Tjongerschans) en door verschillende
patiëntenorganisaties (Spierziekten Nederland, Diabetes Vereniging
Nederland, Levenmetkanker beweging, De Hart & Vaatgroep,
Longfonds, Zorgbelang Nederland, NVN, VSOP, Stiching Kind &
Ziekenhuis, MS Vereniging Nederland). Wat betreft de
publiekscampagne Samen Beslissen en Verstandig Kiezen, is er desk
research verricht, heeft er een gedragsanalyse plaatsgevonden en is de
subsidieaanvraag toegekend om de campagne verder uit te werken.
Hiermee wordt momenteel het creatieve concept van de campagne en
het communicatieplan uitgewerkt.

36. De 300 richtlijnen die zijn op genomen in het
Federatie
Register en worden ontsloten, bevatten minimaal 30
nieuwe of herziene richtlijnen.

Gereed

Onderdeel van project 25;
Partijen maken duidelijk maken wat "nieuwe richtlijnen zijn". Lijst
aangeleverd. Ook is de koppeling met de invitationals voor de top-30
gelegd.

37. Zijn kennisagenda’s van in elk geval 3
wetenschappelijke verenigingen opgesteld en
gepubliceerd.

Gereed

In juni 2015 is de kennisagenda van de klinisch geriaters gepubliceerd
en aangeboden aan de Minister. In oktober 2015 is de agenda van de
orthopedie gepubliceerd. Een kennisagenda van de MDL-artsen is in

Federatie

Toelichting
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Product of activiteit

Trekker

Status

Toelichting
vergevorderd stadium. Daarnaast zijn inmiddels meerdere
wetenschappelijke verenigingen gestart met de ontwikkeling van een
kennisagenda of zullen binnenkort starten: NIV, VRA, NVRO, NVN,
NVKC, NVvR.

38. De patiënt vindt in wachtkamers
voorlichtingsmateriaal over ‘Samen Beslissen’.

NPCF

Op schema

Zie ook 35; dit is het vervolg

39. Zorgverzekeraars verbeteren waar nodig de
informatie op hun website over ondermeer
gecontracteerde zorgverleners. In november is
informatie beschikbaar over de gecontracteerde
zorg, en welke verzekeraar welke aanbieder heeft
gecontracteerd. De NZa houdt hierop toezicht.

ZN

Doorlopend

Tijdens het afgelopen overstapseizoen bleek dat de contractering van
ziekenhuizen, universitair medische centra en zelfstandige klinieken
vertraging had opgelopen. Daardoor was het voor verzekerden niet
altijd duidelijk met welke polis zij bij welke instellingen in 2016 terecht
kunnen. Ik heb afspraken gemaakt met zorgaanbieders,
zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over
verbetering van het contracteringsproces zodat verzekerden tijdens de
volgende overstapperiode beter weten bij welke zorgaanbieders zij met
welke polis terecht kunnen.

40. De NZa rapporteert medio 2015 over het onderzoek
naar het groeiend aantal polissen.

NZa

Gereed

41. Zorgverzekeraars ontwikkelen momenteel een
portal waarmee zorgaanbieders kunnen zien welke
polis de patiënt heeft en welke gevolgen dit heeft
voor de vergoeding. Deze portal is eind van het jaar
gereed.

ZN

Gereed

Afgelopen jaar hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen met
VECOZO gewerkt aan de zogenaamde Inkijkvoorziening Polis (IVP). Met
de IVP kan een ziekenhuis vooraf inzicht verkrijgen of een behandeling
voor medisch specialistische zorg voor vergoeding in aanmerking komt,
gegeven een polis en een specifieke zorgaanbieder. Dit om te
voorkomen dat een verzekerde achteraf wordt geconfronteerd met een
ziekenhuisrekening die niet (volledig) wordt vergoed. Op 1 januari
2016 is de functionaliteit van de IVP beschikbaar gekomen voor
ziekenhuizen. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitbreiding.

42. De patiënt vindt voor 5 nieuwe aandoeningen
vergelijkingshulpen op ZorgkaartNederland (onder
voorbehoud van beschikbaarheid data).

NPCF

Gereed

Nieuwe vergelijkingshulpen beschikbaar voor CTS, coeliakie, diabetes,
migraine, liesbreuk, osteoporose en staar

43. NPCF en de Federatie maken concrete afspraken om
de inbreng van de patiënten bij richtlijnontwikkeling
te realiseren en is er een gezamenlijk programma.

Federatie en
NPCF

Gereed

Afspraken zijn ontwikkeld en opgenomen in de "Richtlijn voor Medisch
Specialistische Richtlijnen 2.0". Er wordt al conform deze nieuwe
afspraken gewerkt voor nieuw te ontwikkelen (modulaire) richtlijnen
door de Wetenschappelijke Verenigingen, de Federatie en de NPCF en
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patiënten organisaties.

44. Ontbrekende kwaliteitsstandaarden van aandoening KI
uit de Transparantiekalender krijgen prioriteit bij het
Kwaliteitsinstituut.

Gedeeltelijk
gerealiseerd

De aansluiting/koppeling en (waar nodig) ontwikkeling van
kwaliteitsstandaarden bij meetinstrumenten op de
Transparantiekalender, wordt meegenomen in de invitationals van de
top 30. Er wordt gefocust op deze 30.
In samenwerking met de Federatie gaat het kwaliteitsinstituut na of het
mogelijk is om verder in te zoomen op de inhoudelijk juiste aansluiting
tussen meetinstrument en kwaliteitsstandaard.

45. Is publieke kalender ontwikkeld waarop een
meerjaren programma staat voor het onderhoud en
beheer van de modules van de medisch
specialistische richtlijnen met bijbehorende business
case.

Federatie

Op schema

Ontwikkeling loopt. Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak
voor verdere implementatie van een publieke kalender
richtlijnontwikkeling. Hangt samen met de verdere ontwikkeling van de
richtlijnen database.

46. In 2015 wordt in opdracht van de Federatie en de
NPCF een publiekscampagne gestart rondom het
Programma Verstandig Kiezen.

Federatie en
NPCF

Op schema

1e Fase project is gestart waarin projectaanpak wordt gedefinieerd. Dit
project hangt samen met projecten 26, 27 en 35. Lancering van de
campagne staat gepland op eind mei/begin juni.

47. Ontwikkelt de NVZ, NPCF en Federatie de tool
patiëntenvoorlichting, waarbij de NVZ de tool zelf
zal ontwikkelen en de NPCF en de Federatie de
teksten die opgenomen worden in de tool.

NVZ, NPCF,
Federatie

Nog niet
gerealiseerd;
wordt
gerealiseerd in
samenhang
met project 8

Dit project voert de NVZ in relatie tot project 8 uit.

48. Wordt het project option grids afgerond. In dit
project worden 6 option grids ontwikkeld
(gezamenlijk door artsen en patiënten) en getest in
een aantal vakgroepen in ziekenhuizen. Op basis
van deze ervaringen wordt een plan opgesteld voor
het breder inzetten van option grids.

Federatie en
NPCF

Gereed

Overlapt met project 28. Zie voortgang

49. Wordt de website en bijbehorende
voorlichtingscampagne Samen Beslissen /
Verstandig Kiezen geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld.

NPCF

Op schema

Zie punt 35; evaluatie Radboud ziekenhuis afgerond
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50. Wordt medio 2015 de kwaliteit van medisch
specialistische revalidatie transparant gemaakt via
het Kwaliteitsvenster voor revalidatie.

NVZ

Gereed

51. Project Zorgevaluatie

Federatie

Op schema

Dit project bundelt de ervaringen op het gebied van zorgevaluatie en
geeft adviezen over agendering en prioritering van kennishiaten, de
uitvoering van zorgevaluatie en de implementatie van de resultaten.
Daarbij wordt ingegaan op de financiering van zorgevaluatie door
middel van shared savings. Het conceptrapport is gereed. Het project
wordt in Q2 afgerond met een invitational conference.

52. Komen antwoorden op kennisvragen beschikbaar uit Federatie
Zorgevaluatie onderzoeken die rechtstreeks
gekoppeld worden aan de richtlijnendatabase.

Gereed

Er is een koppeling gemaakt van richtlijnen en/of modules met lopend
en afgerond onderzoek binnen het ZonMw programma
Doelmatigheidsonderzoek (DO). In een later stadium wordt dit ook
gedaan voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) en
Kwaliteit van Zorg (KvZ) en andere onderzoeksfinanciers.

53. ZKN start met partijen uit de K&D agenda een
uniform uitkomstmetingen systeem. Met deze
slimme infrastructuur worden door de patiënt
ervaren uitkomsten (Patient Reported Outcome
Measures, PROMs) transparant gemaakt. Daarmee
kan eenvoudig de effectiviteit en kwaliteit van de
behandeling gemeten worden.

Nog niet
gerealiseerd;
komt op gang

Project ‘de Zorgvergelijker’ is gestart in december 2015. Gesprekken
met betrokkenen zijn gaande. Ook het aspect informatiebeveiliging
wordt meegenomen vanaf de start. Een beleidsadviseur wordt
geworven voor het project. Een projectplan en planning zijn uitgewerkt,
een datamodel is ontwikkeld. Momenteel wordt gewerkt aan het
Programma van Eisen voor de data infrastructuur, zodat de PROM’s
aangeleverd kunnen worden om vervolgens de kwaliteit van de
behandeling transparant te maken. Parallel wordt gewerkt aan de start
van een eerste pilotronde op 4 aandachtsgebieden: Orthopedie,
Dermatologie, Hand/Pols-chirurgie en Oogheelkunde.

ZKN

Toelichting
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Bijlage 2. Addendum Onderzoek Ondersteuning Kwaliteitsinstituut
Transparantie kwaliteit van zorg (ontwikkelen patiëntenversies, behandelkeukenhulpen, actieonderzoek, kiesBeter, indicatoren, transparantie)
1. Patiëntenversies
Patiënteninformatie voor patiënten met inflammatoire darmziekte (IBD)

LUMC

De ontwikkeling van innovatieve patiënteninformatie bij kwaliteitsstandaarden voor drie Bijnierziekten

BijnierNET

Patiënteninformatie voor dwarslaesie en caudalaesie

Dwarslaesie Organisatie Nederland

Ontwikkelen van kinderpatiënteninformatie

Landelijke Vereninging Kind en Ziekenhuis

Patiëntenversies bij Urologische richtlijnen

European Association of Urology

2. Behandelkeuzehulpen
Ontwikkeling van beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor verschillende vaatchirurgische patiëntengroepen

Academisch Medisch Centrum

Ontwikkeling van keuzehulpen bij CVA/NAH

Kennisnetwerk CVA NL

Gezamenlijke besluitvorming in de praktijk: doen, deel, kies.

Stichting PATIENT+
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Samen beslissen in de spreekkamer; verdieping van de dialoog met behulp van Option Grids

Federatie Medisch
Specialisten

3. Actieonderzoek
Actieonderzoek (door) ontwikkeling patiënteninformatie en behandelkeuzehulpen (Decision Aids & Option Grids) bij Maastricht Universitair Medisch Centrum+
kwaliteitsstandaarden

4. kiesBeter, witte vlekken
Informatievoorziening via Kiesbeter: wat willen burgers weten over kwaliteit van zorg en is deze informatie
beschikbaar

NIVEL

5. Optimaliseren kwaliteitsinformatie ziekenhuizen

Inzicht in kwaliteitsindicatoren en handvatten voor verbetering

KPMG Advisory N.V

6. Achterblijvende transparantie

Een samenvattende uitkomstmaat voor betere interpretatie van kwaliteit van zorg in ziekenhuizen

Leids Universitair Medisch Centrum
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