
Op een goede manier uitkomstinformatie met elkaar delen doe je zo!

Deze infographic is bedoeld voor zowel zorgprofessionals als het management van zorgorganisaties die aan de slag willen met het gebruik 
van uitkomstinformatie in de spreekkamer om het proces van samen beslissen te optimaliseren en/of om de effectiviteit van geleverde zorg 
in kaart te brengen.

Deze infographic geeft inzicht in het concept uitkomstinformatie. Door de praktische tips kun je zien hoe je gebruik kunt maken van 
uitkomstinformatie in jouw dagelijkse werk. Door concrete adviezen kun je inspiratie opdoen in hoe je op een goede manier 
uitkomstinformatie met elkaar kunt delen en het gesprek daarover kunt voeren. Klik op het menu aan de linkerkant of op een van de 
persona’s om te zien wat uitkomstinformatie voor de verschillende doelgroepen kan betekenen en hoe je de informatie op een goede 
manier met hen kunt delen. 
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Voorwoord en Leeswijzer

Een woord vooraf
Deze infographic is geschreven voor zorgprofessionals en managers. Dit neemt niet weg dat de informatie interessant en relevant kan zijn voor andere 
gebruikers. 
a) We geven praktische tips hoe men uitkomstinformatie in het dagelijks werk kan gebruiken. 
b) Daarnaast formuleren we een aantal concrete adviezen met betrekking tot het bouwen van dashboards, zodat uitkomstinformatie begrijpelijk kan 

worden weergegeven. Deze adviezen kunnen managers gebruiken wanneer ze de opdracht uitzetten om een dashboard te laten bouwen. 

In deze infographic verbinden en verrijken we eerder opgedane kennis, ervaringen en inzichten. We maken gebruik van de TOPICS-SF als 
praktijkvoorbeeld van uitkomstinformatie, omdat deze infographic tot stand is gekomen vanuit het implementatieprogramma ‘Samen beslissen met 
hulp van TOPICS-SF’ dat door het Zorginstituut Nederland is gefinancierd.

Leeswijzer
In deze infographic lees je wat uitkomstinformatie is, wat deze informatie voor verschillende doelgroepen kan betekenen, hoe je als zorgprofessional en 
manager de informatie op een goede manier met hen kunt delen en hier het gesprek over kunt voeren. Het gebruik van uitkomstinformatie wordt dus 
benaderd vanuit de perspectief van zorgverleners en managers, ook wanneer het gaat om het proces van samen beslissen waarin de patiënt/cliënt 
vanzelfsprekend een cruciale rol speelt.

• Patiënt/Cliënt: Zorgprofessionals kunnen uitkomstinformatie gebruiken in gesprekken met patiënten/cliënten om het proces van samen beslissen 
te bevorderen. Daarnaast kan uitkomstinformatie op grotere schaal worden gebruikt als keuze hulp bij het gesprek.  

• Zorgprofessionals: Zorgprofessionals kunnen uitkomstinformatie verder gebruiken om de gezondheidssituatie van de patiënt/cliënt over de tijd 
heen te monitoren en veranderingen tijdig te signaleren. 

• Managers: Managers kunnen uitkomstinformatie gebruiken om de effecten te evalueren van de zorg en ondersteuning die door hun teams worden 
aangeboden.

Je kunt op verschillende manieren door deze infographic navigeren. Je kunt gebruik maken van het menu aan de linkerkant van de pagina of van de 
knoppen onder aan de pagina, zodat je van hoofdstuk naar hoofdstuk kunt skippen. Omdat je de gelegenheid krijgt om bepaalde onderdelen over te 
slaan, wordt op bepaalde plekken informatie herhaald. Dit betekent dat als je chronologisch door deze gehele infographic gaat, je op meerdere plekken 
dezelfde informatie leest.

Direct naar eerste pagina 
Terug naar vorige pagina
Verder naar volgende pagina
Direct naar laatste pagina
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Wat is uitkomstinformatie?

Inleiding

Zorg dient optimaal bij te dragen de kwaliteit van leven van patiënten/cliënten. Zogenaamde PROMs meten kwaliteit van leven. PROM staat voor 

Patient Reported Outcome Measure. Het is een bepaald soort vragenlijst die door patiënten/cliënten wordt ingevuld. Het invullen van de PROM kan de 

patiënt/cliënt alleen doen of samen met zijn naaste, zoals een partner of kind. 

Door het invullen van de vragenlijst krijgt een zorgverlener een beeld van de gezondheidssituatie zoals deze door de patiënt/cliënt wordt ervaren. Dit is 

meer dan alleen de klacht of aandoening waarvoor hij met zijn zorgverlener een afspraak heeft staan. De vragenlijst kan bijvoorbeeld ook ingaan op het 

sociale contact van de patiënt/cliënt met de mensen om hem heen. De informatie die aan de hand van een PROM wordt opgehaald noemen we 

uitkomstinformatie. 

Omdat PROMs voor verschillende doelen kunnen worden ingezet, zoals het optimaliseren van het proces van Samen beslissen of het inzichtelijk maken 

van de effectiviteit van geleverde zorg en ondersteuning, is het essentieel om te bepalen welke informatie relevant is in relatie tot het betreffende doel. 

Dit verschilt niet alleen per doel, maar ook van persoon tot persoon. Zo verschilt de informatiebehoefte van een patiënt/cliënt met die van een 

zorgmanager, maar zo kan meneer Jansen ook hele andere gezondheidsaspecten belangrijk vinden om te bespreken met zijn zorgverlener vergeleken 

met mevrouw Smits.

Randvoorwaarden

Het Zorginstituut Nederland heeft in 2015 de handreiking ‘Presentatie kwaliteitsinformatie aan consumenten’ gepubliceerd. Hierin wordt beschreven 

welke onderdelen essentieel zijn voor het begrijpelijke presenteren van informatie aan consumenten ofwel zorggebruikers.  

In deze infographic focussen we ons op de volgende twee onderdelen afkomstig uit de handreiking – wij zien dit als de minimale randvoorwaarden die 

nodig zijn om uitkomstinformatie op een goede manier te delen met zowel met patiënten/cliënten als met collegae zorgprofessionals:

1. Beperk de totale hoeveelheid informatie die je deelt

Dit ter voorkoming dat men wordt overladen met niet relevante informatie. 

2. Vertaal de uitkomstinformatie naar begrijpelijke en betekenisvolle informatie

Dit omdat uitkomstinformatie vaak bestaat uit ruwe, getalsmatige scores en formuleringen die moeilijk te interpreteren zijn en daardoor mogelijk 

niet optimaal worden gebruikt. 
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Wat is uitkomstinformatie?

Een voorbeeld uit de praktijk

TOPICS-SF staat voor ‘The Older Persons and Informal Caregivers Survey – Short Form’. In eerste instantie was de TOPICS (een uitgebreidere vragenlijst) 

ontwikkeld voor het evalueren van projecten die uitgevoerd zijn binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw. Inmiddels is er een 

verkorte versie (Short Form) beschikbaar, zodat deze als PROM kan worden ingezet in de (klinische) praktijk, bijvoorbeeld bij ouderen met problemen 

op meerdere levensdomeinen en/of met meerdere langdurige (chronische) aandoeningen tegelijkertijd.  

In de TOPICS-SF staan vragen met betrekking tot de volgende gezondheids-/levensdomeinen:

- Pijn

- Geheugen

- Dagelijks functioneren

- Emotioneel welbevinden

- Sociale activiteiten

- Ervaren gezondheid

- Ervaren kwaliteit van leven

Meer informatie over TOPICS-SF is te vinden op de website: 

www.TOPICS-MDS.eu
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Hiernaast zie je een voorbeeld vraag uit de TOPICS-SF met betrekking 

tot kwaliteit van leven. Hier is een vervolg vraag aan toegevoegd, om 

de patiënt/cliënt alvast actief na te laten denken over wat kwaliteit 

van leven voor hem/haar betekent. 
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Patiënt / Cliënt: Samen beslissen

Voorbereiding op het gesprek

Een PROM, zoals de TOPICS-SF, kan het proces van Samen beslissen bevorderen. Een PROM kan door patiënten/cliënten worden gebruikt om hun 

bezoek aan de dokter voor te bereiden. Bij het invullen van de vragenlijst denken zij na over hun eigen gezondheidssituatie. 

Voor de TOPICS-SF geldt dat de patiënt/cliënt bij het invullen van de vragenlijst een 

aantal aanvullende vragen krijgt voorgelegd, die hem/haar  kunnen helpen alvast na 

te denken over wat hij/zij met de zorgverlener wil bespreken. 

Tenslotte wordt de patiënt/cliënt ook gewezen 

op de drie goede vragen die hij/zij kan stellen aan zijn zorgverlener:

1. Wat zijn mijn mogelijkheden? (niets doen of afwachten kan ook een mogelijkheid zijn) 

2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? 

3. Wat betekent dat in mijn situatie? (denk bijvoorbeeld aan uw mogelijk andere ziektes)

Uitkomstinformatie
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Wat is Samen beslissen?
Bij Samen beslissen zoeken patiënten/cliënten samen met een zorgverlener naar de behandeling of zorg die het beste bij hem of haar past. 
Wat het beste past, hangt af van wat iemand belangrijk vindt. Samen beslissen gebeurt in één of meer gesprekken. Daarin bespreken 
patiënt/cliënt en zorgverlener samen alle mogelijkheden en wat deze betekenen voor iemands leven. Samen beslissen verbetert de zorg en 
ondersteuning. Behandelingen slaan bijvoorbeeld beter aan. Daarnaast zijn patiënten/cliënten meer tevreden en trouwer aan afspraken als zij 
worden betrokken bij de beslissing.
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Hiernaast zie je voorbeelden van twee aanvullende vragen bij de TOPICS-SF. De eerste 

is om te achterhalen of een patiënt/cliënt het onderwerp relevant vindt om met de 

zorgprofessional te bespreken.  De tweede is om de patiënt/cliënt actief uit te nodigen 

om alvast na te denken wat hij/zij met zijn/haar zorgprofessional wil bespreken.
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Patiënt / Cliënt: Samen beslissen

Het gesprek

Wanneer een patiënt/cliënt voorafgaand aan de afspraak de TOPICS-SF heeft ingevuld, kun jij als zorgprofessional deze antwoorden inzien voordat de 

patiënt/cliënt op zijn afspraak komt. Hierdoor beschik je over de nodige informatie en hoef je deze niet nog een keer uitgebreid met de patiënt/cliënt te 

bespreken. Daardoor blijft er meer tijd over om het met de patiënt/cliënt te hebben over wat hij/zij belangrijk vindt. Een goed gesprek is de basis van 

goede zorg. 

Je voert het gesprek over wat volgens de patiënt/cliënt de zorg zou moet opleveren, zodat hij/zij (samen met zijn/haar naaste) een weloverwogen 

beslissing kan nemen met betrekking tot welke zorg het beste bij hem/haar past. Om dat op een zorgvuldige manier te doen, is het noodzakelijk om 

alleen relevante informatie met de patiënt/cliënt te delen, om te voorkomen dat hij/zij wordt overladen met informatie. Daarnaast dient de informatie 

betekenisvol en begrijpelijk te zijn.
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Uit de handreiking ‘Presentatie kwaliteitsinformatie aan consumenten’
Sociaalpsychologisch onderzoek laat zien dat het aanbieden van een vergelijkingsanker (zoals standaarden, gemiddelden of normen) grote 
invloed kan hebben op tal van inschattingen van consumenten. Dit wordt het ‘anchoring effect’ genoemd. Gebruikersonderzoek van 
Zorginstituut Nederland laat zien dat consumenten behoefte hebben aan een vergelijkingsanker als dit er niet bij staat.

Uit onderzoek van Karlijn Strackee, uitgevoerd door Vilans in het kader van het gebruik van TOPICS-SF als PROM, dat hoewel de meeste 
ouderen het belangrijk en waardevol vinden om inzicht te hebben in hun eigen gezondheid, dit zeker niet voor iedereen geldt. Uit de tien 
uitgevoerde interviews komt naar voren dat men niet altijd is gediend van het bespreken en inzien van de resultaten van een PROM zoals de 
TOPICS-SF. De reden die hiervoor wordt gegeven, is dat inzicht in de situatie ook tot onrust kan leiden: mensen gaan zich meer zorgen maken.
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Patiënt / Cliënt: Samen beslissen

Keuze-informatie

Wanneer uitkomstinformatie van verschillende patiënten/cliënten wordt samengevoegd, krijgen we inzicht in de effecten van een behandeling, 

geleverde zorg of ondersteuning op geaggregeerd niveau in plaats van individueel patiënt-/cliëntniveau. Deze informatie kan door zorgprofessionals 

worden ingezet bij het aanbieden van keuze-informatie. 

Bij het proces van Samen beslissen worden verschillende behandelopties of zorgpaden afgewogen waar een patiënt/cliënt uit kan kiezen. Prognostische 

informatie over ‘patiënten/cliënten zoals ik’ kunnen daarbij helpend zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat uitkomstinformatie grootschalig op een 

gestandaardiseerde manier wordt verzameld en (de inzichten worden) gedeeld. 

Let op!

De prognostische informatie dient faciliterend te zijn in het aanbieden van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Het helpt doordat het inzichten 

biedt en richting kan geven, maar is niet leidend. De wensen en behoeften van de patiënt/cliënt staan voorop. Het stellen van persoonlijke doelen is 

een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle behandeling, zorg en/of ondersteuning. Daarom vergelijkt men idealiter niet alleen de voor- en 

nameting met elkaar om de effectiviteit in kaart te brengen, maar houdt men ook rekening met de vooraf vastgestelde behandeldoelen c.q. gewenste 

uitkomsten van de patiënt/cliënt. 

Uitkomstinformatie
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Voor de medisch specialistische zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt voor het beschikbaar maken van kwaliteitsinformatie (waaronder 

uitkomstinformatie). De Federatie van Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie 

van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland 

(ZN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorginstituut Nederland werken samen in de ontwikkeling van 

kwaliteitsindicatoren. 
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Patiënt / Cliënt: Samen beslissen

Op een goede manier uitkomstinformatie delen doe je zo!

Om het proces van Samen Beslissen te bevorderen, kun je ervoor kiezen om gebruik te 

maken van uitkomstinformatie. Als je dat wilt doen, is het noodzakelijk dat je deze 

informatie op een goede manier deelt, d.w.z. dat je de patiënt/cliënt niet overspoelt met 

informatie en dat je ervoor zorgt dat de informatie begrijpelijk is. Beperk je daarom tot 

relevante en te begrijpen informatie. Stel jezelf daarom altijd de volgende twee vragen:

1. Welke informatie is relevant om met de patiënt/cliënt te delen?

Voor de TOPICS-SF geldt dat de patiënt/cliënt bij het invullen van de vragenlijst een aantal 

aanvullende vragen krijgt voorgelegd die hem/haar kunnen helpen alvast na te denken over 

wat hij/zij met de zorgverlener wil bespreken, zoals ‘Geef (per onderwerp) aan hoe 

belangrijk u het vindt om dit met uw zorgverlener te bespreken’. Door dergelijke vragen te 

stellen, kan je selecteren welke informatie je wel/niet aan de patiënt/cliënt laat zien tijdens

het gesprek. Op die manier presenteer je alleen de voor de patiënt/cliënt relevante 

informatie en voorkom je dat hij/zij wordt overladen met informatie. NB: Dit geldt zowel v

oor de uitkomstinformatie van de patiënt/cliënt zelf, als voor de prognostische informatie 

van ‘patiënten/cliënten zoals ik’. 

2. Hoe kan deze informatie betekenisvol worden gemaakt voor de patiënt/cliënt?

Er is een aantal elementen die ertoe bijdragen dat informatie betekenis krijgt: maak het 

visueel met aanvullend tekstuele informatie in begrijpelijke taal, frame de informatie in 

dezelfde richting (dus gebruik altijd een hogere score bij een betere gezondheidstoestand), 

maak gebruik van een vergelijkingsanker (zoals standaarden, gemiddelden of normen) 

indien gewenst. Ga voor concrete adviezen naar: 5 – Advies: Dashboard.  
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Hierboven zie je een voorbeeld van TOPICS-SF, waarin 

te zien is hoe een patiënt verschillende vragen scoort 

op één meetmoment. De verschillende vragen zijn 

aan te vinken, waardoor je antwoorden zichtbaar en 

onzichtbaar kunt maken. 

https://www.vilans.nl/
https://topics-mds.eu/


Zorgprofessional: Monitoren en vergelijken

Monitoren op patiënt/cliënt niveau

Aan de hand van PROMs kunnen op patiënt-/cliëntniveau de effecten van een 

behandeling, de zorg of ondersteuning worden gemeten. Dit doordat de individuele 

gezondheidssituatie van patiënten/cliënten op tenminste twee momenten 

(voor- en nameting) in kaart wordt gebracht. Op die manier kun jij als zorgprofessional de 

gezondheidssituatie van jouw patiënt/cliënt over de tijd volgen en monitoren. Zo kun je 

bijvoorbeeld zien wanneer er een positieve of negatieve verandering plaatsvindt op één of 

meerdere gezondheidsdomeinen. 

Het stellen van persoonlijke doelen is een belangrijke voorwaarde voor een 

succesvolle behandeling, zorg en/of ondersteuning. Daarom vergelijkt men idealiter niet 

alleen de voor- en nameting met elkaar om de effectiviteit in kaart te brengen, maar houdt 

men ook rekening met de vooraf vastgestelde behandeldoelen c.q. gewenste uitkomsten 

van de patiënt/cliënt. 

Het is belangrijk om je te realiseren dat:

1. Het gaat om momentopnames;

2. De verandering niet per definitie één-op-één toe te schrijven is aan de 

geleverde behandeling, zorg of ondersteuning (er zijn nu eenmaal invloeden 

van buitenaf die ruis kunnen veroorzaken);

3.       Er niet alleen moet worden gekeken naar korte termijn effecten, maar vooral 

ook naar effecten op langere termijn. Vandaar het advies om meer dan één 

nameting uit te voeren, bijvoorbeeld metingen na iedere drie maanden voor 

een periode van één jaar. 
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Hierboven zie je een voorbeeld van TOPICS-SF, waarin te zien is hoe 

een patiënt op twee momenten op een vraag scoort. In de grafiek is 

het verloop over tijd te zien. De verschillende vragen zijn aan te 

vinken, waardoor je (indien gewenst) in de grafiek verschillende 

scores tegelijkertijd kunt laten zien.
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Zorgprofessional: Monitoren en vergelijken

Evalueren door patiënten-/cliënteninformatie samen te voegen

Wanneer uitkomstinformatie van verschillende patiënten/cliënten wordt samengevoegd, krijgen we inzicht in de effecten van een behandeling, 

geleverde zorg of ondersteuning op geaggregeerd niveau. Deze informatie kan o.a. worden ingezet bij voorlichting, belangenbehartiging en keuze-

informatie. 

Bij het proces van Samen beslissen worden verschillende behandelopties of zorgpaden afgewogen waar een patiënt/cliënt uit kan kiezen. Prognostische 

informatie over ‘patiënten/cliënten zoals ik’ kunnen daarbij helpend zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat uitkomstinformatie grootschalig op een 

gestandaardiseerde manier wordt verzameld en gedeeld. Het wordt ook als waardevol beschouwd om de inzichten (zorgprofessionals) onderling met 

elkaar te delen om er betekenis aan te geven. 

Let op!

De prognostische informatie dient faciliterend te zijn in het aanbieden van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Het helpt doordat het inzichten 

biedt en richting kan geven, maar is niet leidend. De wensen en behoeften van de patiënt/cliënt staan voorop. 

Uitkomstinformatie
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Voor de medisch specialistische zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt voor het beschikbaar maken van kwaliteitsinformatie (waaronder 

uitkomstinformatie). De Federatie van Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie 

van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland 

(ZN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorginstituut Nederland werken samen in de ontwikkeling van 

kwaliteitsindicatoren. 
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Zorgprofessional: Monitoren en vergelijken

Op een goede manier uitkomstinformatie delen doe je zo!

Uitkomstinformatie kan een zorgprofessional inzicht geven in de persoonlijke gezondheidssituatie van één individuele patiënt/cliënt en de verandering 

van diens gezondheidssituatie over de tijd heen. Daarnaast kan uitkomstinformatie op een geaggregeerd niveau interessant zijn voor zorgprofessionals. 

Bedenk daarom van te voren met welk doel je de informatie wilt delen en neem dat als uitgangspunt. Vervolgens kun je de volgende twee vragen 

stellen:

1. Welke informatie is relevant voor zorgprofessionals? 

Patiënt-/cliëntniveau

Wanneer het gaat om het delen van uitkomstinformatie op patiënt/cliënt niveau is het belangrijk dat jij als zorgverlener in één oogopslag ziet hoe en op 

welk domein de gezondheidssituatie van de patiënt/cliënt is veranderd én op welk domein de patiënt/cliënt afwijkt van de standaard, het gemiddelde 

of de norm (als deze er is/zijn).

Geaggregeerd niveau

Wanneer het gaat om het delen van uitkomstinformatie op geaggregeerd niveau, is het belangrijk dat jij als zorgverlener in één oogopslag ziet welke 

effecten een behandeling of geleverde zorg en ondersteuning tot gevolg heeft op één of meerdere domeinen. Belangrijk is dat je kunt selecteren op 

specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld mannen van 75 jaar of ouder met prostaatkanker, zodat je daadwerkelijk gebruik kunt maken van prognostische 

informatie ‘patiënten/cliënten zoals u’. 

NB. Naarmate de problematiek complexer wordt en/of er sprake is van nog meer langdurige (chronische) aandoeningen tegelijkertijd, is het lastiger om 

het te hebben over ‘patiënten/cliënten zoals u’. 

2. Hoe kan deze informatie betekenisvol worden gemaakt voor zorgprofessionals?

Er is een aantal elementen die ertoe bijdragen dat informatie betekenis krijgt: maak het visueel met aanvullend tekstuele informatie in begrijpelijke taal, 

frame de informatie in dezelfde richting (dus gebruik altijd een hogere score bij een betere gezondheidstoestand), maak gebruik van een 

vergelijkingsanker (zoals standaarden, gemiddelden of normen) indien gewenst. Ga voor concrete adviezen naar: 5 – Advies: Dashboard.  
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Manager: Evalueren behandeleffecten

Inzicht in effecten

Binnen zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen en behandelcentra, is vaak behoefte aan inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg en 

ondersteuning. Dit kan uitstekend gemeten worden met PROMs. Aan de hand van PROMs kan op patiënt-/cliëntniveau de effectiviteit van de 

behandeling worden gemeten, doordat de individuele gezondheidssituaties van patiënten/cliënten op tenminste twee momenten (voor- en nameting) 

in kaart worden gebracht. De inzichten in behandeleffecten kunnen worden gebruikt voor zowel interne als externe verantwoording. Hiervoor wordt 

meestal gebruik gemaakt van uitkomstinformatie op geaggregeerd niveau. Dit betekent dat de informatie van de individuele patiënten/cliënten worden 

samengevoegd. 

Inzicht in het verzamelen van data (proces)

Randvoorwaarde voor het gebruiken van PROMs voor het evalueren van behandeleffecten is dat er voldoende betrouwbare informatie wordt 

verzameld. De ziekenhuizen die onderdeel uitmaken van het implementatietraject ‘Samen beslissen met hulp van TOPICS-SF’ hebben gedurende het 

implementatietraject samen met elkaar ontdekt wat er nodig is om uitkomstinformatie op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier te 

verzamelen. NB. Het gaat hier om evaluatie van het proces van data verzameling en niet om de inhoud van de uitkomstinformatie. 

. 
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Manager: Evalueren behandeleffecten

Op een goede manier uitkomstinformatie delen doe je zo!

Uitkomstinformatie kan het management inzicht geven in de behandeleffecten. Het gaat hier vaak om de effecten op geaggregeerd niveau. Deze 

inzichten kunnen voor zowel interne als externe verantwoording worden gebruikt. Vooral wanneer je veel informatie in bezit hebt, is het belangrijk om 

vooraf vast te stellen op welke vraag je antwoord wilt geven. Op basis daarvan kan je beslissen welke informatie relevant is en hoe je daar betekenis

aan geeft. 

1. Welke informatie is relevant voor managers? 

Wanneer het gaat om het rapporteren of inzichtelijk maken van behandeleffecten, maakt een manager veelal gebruik van uitkomstinformatie 

op geaggregeerd niveau. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om prestaties met andere teams, afdelingen en/of zorgorganisaties te 

vergelijken om op die manier van elkaar te kunnen leren en verbeteren, maar het kan ook worden gebruikt als (kwaliteits)informatie voor de inkoop van 

zorgverzekeraars. Randvoorwaarde voor het kunnen vergelijken tussen andere zorgorganisaties is dat gestandaardiseerde data op nationaal niveau 

wordt verzameld. 

2. Hoe kan deze informatie betekenisvol worden gemaakt voor managers?

Er is een aantal elementen die ertoe bijdragen dat informatie betekenis krijgt: maak het visueel met aanvullend tekstuele informatie in begrijpelijke taal, 

frame de informatie in dezelfde richting (dus gebruik altijd een hogere score bij een betere gezondheidstoestand), maak gebruik van een 

vergelijkingsanker (zoals standaarden, gemiddelden of normen) indien gewenst. Ga voor concrete adviezen naar: 5 – Advies: Dashboard.  
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Advies

Dashboards

Deze infographic gaat over het delen van uitkomstinformatie op een goede manier. Een dashboard kan hier helpend bij zijn. Voor de TOPICS-SF hebben 

we een aantal ideeën uitgewerkt m.b.t. waar een dashboard aan moet voldoen cq. waar rekening mee moet worden gehouden bij het ontwerp van een 

dashboard. Deze ideeën zijn tot stand gekomen door gesprekken te voeren met personen die met de TOPICS-SF (gaan) werken en met gebruikers van 

andere PROMs.

De twee vragen die als een rode draad door deze infographic lopen, zijn ook hier weer de twee vragen waar het om draait:

I. Wat is relevante informatie?

II. Hoe kan deze informatie begrijpelijk en betekenisvol worden gemaakt?

I. Advies m.b.t. het aanbieden van relevante informatie

Advies 1: Maak verschillende tabbladen of schermen voor patiënt/cliënt, zorgverlener en manager omdat de informatiebehoefte enorm kan variëren 

tussen deze groepen. 

Welke informatie is relevant om met de patiënt/cliënt te delen? 

Welke informatie is relevant voor zorgprofessionals? 

Welke informatie is relevant voor managers? 

Advies 2: Zorg ervoor dat je informatie kan verbergen (aan/uit kan zetten), zodat alleen relevante informatie in beeld staat. Op die manier kan men niet 

worden afgeleid door andere, minder relevante informatie.

Voorbeeld uit de TOPICS-SF waarin men de mogelijkheid krijgt om verschillende vragen aan te vinken, waardoor je (indien gewenst) in een grafiek 

verschillende scores tegelijkertijd kunt laten zien.
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Advies

II. Advies m.b.t. het begrijpelijk en betekenisvol maken van informatie

Het betekenisvol maken van informatie gebeurt o.a. door deze te vergelijken met ‘patiënten/cliënten zoals u’, maar ook door de gezondheidsdomeinen 

van een patiënt/cliënt zelf te vergelijken. 

Advies 1: Maak gebruiken van een vergelijkingsanker, zoals standaarden, gemiddelden of normen zodat men kan zien waar men ‘afwijkt’. Maar regel 

het ook in dat je deze optie uit kunt zetten, omdat niet iedereen het prettig vindt om vergeleken te worden met anderen. 

Advies 2: Maak informatie visueel, bijvoorbeeld door het gebruik van:

- Stoplicht kleuren - Rood wordt gebruikt voor een lage score (=slechte gezondheidstoestand) en groen voor een hoge score (=goede 

gezondheidstoestand) t.o.v. een eventuele norm, omdat dit intuïtief is. Als kanttekening moet worden geplaatst dat rood (wat gezien wordt als een 

waarschuwingskleur) patiënten/cliënten onnodig ongerust kan maken. Maakt men toch gebruik van deze kleuren, dan is het belangrijk dat jij als 

zorgverlener de patiënt/cliënt hierover gerust stelt.  

- Histogrammen – Veelal worden hoge balken gebruikt voor een hoge score (=goede gezondheidstoestand) en lage balken voor een lage score 

(=slechte gezondheidstoestand), omdat dit intuïtief is. Kanttekening: Plaats de histogrammen van verschillende gezondheidsdomeinen niet in één 

overzicht/figuur, omdat men dan mogelijk verschillende gezondheidsdomeinen met elkaar gaat vergelijken, wat tot onjuiste conclusies kan leiden. 

Bijvoorbeeld wanneer men op zowel gezondheidsdomein A  als B een score van 5 haalt, zou men kunnen denken dat men het op beide domeinen 

even goed doet, terwijl men op domein A een score kan halen van 1 tot 10 (denk aan het geven van (rapport)cijfers) en op gezondheidsdomein B 

een score kan worden behaald tussen 1 en 5 (denk aan antwoorden gegeven op een Likert scale: Geen/Een beetje/Matig/Ernstig/Extreem). Het 

vergelijken van de ervaren gezondheidstoestand op verschillende domeinen kan echter wel waardevol zijn voor de patiënt/cliënt. Bouw de 

mogelijkheid in om verschillende figuren naast elkaar te laten zien met duidelijk de te behalen minimum en maximum score en een vaste schaal, 

bijvoorbeeld maximum score altijd op 10 cm.

Advies 3: Zorg dat informatie in dezelfde richting wordt geframed. Maak je gebruik van histogrammen, dan is het logisch om een hogere balk te 

koppelen aan een betere gezondheidstoestand. 
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Advies

Advies 4: Verstrek bij visuele informatie tekstuele informatie in begrijpelijke taal.

Voorbeelden van begrijpelijke taal:

- Als we de antwoorden van u vergelijken met patiënten/cliënten die zoals u [noem aandoening(en)] hebben, dan zien we dat... 

- Als we de antwoorden van u vergelijken met andere mannen/vrouwen van uw leeftijd, dan zien we dat...

Let op! Niet iedereen waardeert het om vergeleken te worden met anderen en/of met een norm. Pols daarom altijd eerst bij de patiënt/cliënt of hij/zij 

dit op prijs stelt. En leg uit wat de meerwaarde is om deze vergelijking te maken. 

III. Overig advies m.b.t. het laten bouwen van dasboards

Advies 1: Kijk af en leer van anderen

Je bent niet de eerste die een dasboard wilt laten bouwen, maak daar gebruik van. Kijk wat er al is of gebeurt en leer daarvan. Vergis je niet! Het is 

vrijwel nooit one size fits all. Dus  niet copy – paste, maar copy – adapt - paste. Dit in het achterhoofd houdend gaan er veel deuren open, want je kunt 

zelfs een uitstapje maken en kijken naar voorbeelden van dashboards die buiten de zorg worden gebruikt. Bedenk of iets passend is voor het dashboard 

dat jullie willen gebruiken. Past iets niet, dan brengt je dat ook al een stapje dichter bij wat je wel wilt. 

Advies 2: Betrek de eindgebruikers

Hier gaat het in ieder geval  om patiënten/cliënten, hun naasten, zorgprofessionals en managers, maar wellicht zijn er ook nog andere stakeholders 

zoals zorgverzekeraars. Door co-creatie kan je aansluiten op de wensen en behoeften van de eindgebruikers. Daarnaast zorgt het betrekken van de 

eindgebruikers voor draagvlak, loyaliteit en verbondenheid met ‘het product’. Let op! Alleen feedback vragen is geen co-creatie.
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Colofon

Deze infographic is tot stand gekomen vanuit het implementatietraject ‘Samen beslissen met hulp van TOPICS-SF’ dat door Zorginstituut Nederland 

is gefinancierd. Ìn dit implementatietraject werd samengewerkt door Vilans, KBO-PCOB, Netwerk van organisatie van oudere migranten (NOOM), de 

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de werkgroep 

TOPICS-MDS en de geriatrische afdelingen van Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), Elisabeth-TweeStedenziekenhuis (Tilburg), Radboudumc

(Nijmegen), en Spaarne Gasthuis (Haarlem). 

Informatie uit deze infographic is te herleiden tot verschillende bronnen van informatie:

• Het document ‘Handreiking presentatie kwaliteitsinformatie aan consumenten’ (Zorginstituut Nederland).

• Het rapport ‘Co-designing a new applicable tool based on TOPICS-MDS: A qualitative study on the stakeholders perceptions regarding the

development of a new tool for seniors’ (K. Strackee), op verzoek beschikbaar via Cynthia Hofman.

• Het artikel ‘Recommendations of older adults on how to use the PROM ‘TOPICS-MDS’ in healthcare conversations: A Delphi study’ (R.E. Pel-Littel, 

C.S. Hofman, L. Yu, S.F. Metzelthin, F.H. Leeuwis, J.W. Blom)

Daarnaast zijn twee voorbeelden van succesvol gebruik van een PROM en bijbehorende dashboard in de zorgpraktijk bestudeerd en zijn gesprekken 

gevoerd met gebruikers.  

• Klik PROM portal

• PROM voor patiënten met prostaatkanker in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Deze PROM voorbeelden en bijbehorende dashboards, zijn voorbeelden die we gebruiken om in de toekomst de TOPICS-SF dashboards verder door 

te ontwikkelen. 

Deze infographic is in concept voorgelegd aan zorgprofessionals die afgelopen tijd hebben gewerkt met de TOPICS-SF en in het kader van samen 

beslissen. Eventuele op- en aanmerkingen zijn in deze definitieve infographic verwerkt.

Meer informatie? 

Neem contact op met Cynthia Hofman, senior onderzoeker Vilans, lid van de TOPICS-MDS projectgroep & special interest group TOPICS-MDS en 

dementie, C.Hofman@Vilans.nl

Inhoud: Franca Leeuwis en Cynthia Hofman

Vormgeving: Cynthia Hofman
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