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Achtergrond: 

In de afgelopen jaren is het perspectief van de overheid op (kwaliteits)informatie en transparantie 

aan het veranderen onder invloed van ontwikkelingen als “Value Based Healthcare”. In eerste 

instantie lag de focus op het transparant maken van data ten behoeve van het vergelijken van 

zorgaanbieders, verantwoording en zorginkoop. Onder minister Schippers is het accent verschoven 5 

richting het beschikbaar maken van betrouwbare, betekenisvolle en begrijpelijke informatie en een 

focus op zorguitkomsten. Dit vanuit de gedachte dat samen beslissen op basis van goede informatie 

maakt dat er betere besluiten worden genomen die aansluiten bij de wensen en situatie van de 

individuele patiënt.  

 10 

De wens om te komen tot meer inzicht in uitkomsten is opgenomen in het regeerakkoord van 2017 

en uitkomstgerichte zorg en samen beslissen hebben ook een belangrijke rol gekregen in door VWS, 

de Federatie, NVZ, NFU, ZKN, ZN, Patiëntenfederatie en V&VN gesloten het Hoofdlijnenakkoord 

MSZ 2018-2022 (HLA). In het HLA hebben partijen de ambitie uitgesproken om voor 50% van de 

ziektelasten uitkomsten inzichtelijk te maken en te gebruiken. Dit primair voor samen beslissen in 15 

de spreekkamer en leren en verbeteren. In tweede instantie voor keuze tussen zorgaanbieders door 

patiënten en zorginkoop.  

 

De afspraken uit het HLA zijn door VWS vertaald naar het programma Uitkomstgerichte Zorg 2018-

2022 dat in juli 2018 is aangeboden aan de Tweede Kamer1. In 2019 is door de HLA partijen in 20 

gezamenlijk overleg een voorstel voor een plan van aanpak uitgewerkt. Dit voorstel is eind 2019 

goedgekeurd door het Bestuurlijk Overleg Uitkomstgerichte zorg (BO-UZ) en het programma is in 

2020 van start gegaan. 

 

Doelstellingen Programma Uitkomstgerichte Zorg: 25 

Het programma beoogt dat er meer inzicht komt in uitkomsten die voor de patiënt en professional 

relevant zijn op momenten dat zij samen moeten beslissen of wanneer er verbetervraagstukken 

spelen. Het zorgpad van de patiënt is hierbij leidend. Het doel is:  

 patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs) van individuele patiënten in de spreekkamer te 

brengen en te gebruiken in het gesprek met de patiënt. 30 

 uitkomstinformatie over specifieke patiëntenpopulaties (klinisch en patiëntgerapporteerd) op 

landelijk geaggregeerd niveau in de spreekkamer te brengen en te gebruiken om de patiënt 

gerichter te informeren over zijn/haar opties (patients like me). 

 uitkomstinformatie over specifieke patiëntenpopulaties (klinisch en patiëntgerapporteerd) op 

landelijk geaggregeerd niveau als leer/verbeterinformatie terug te koppelen naar 35 

zorginstellingen en zorgprofessionals/beroepsgroepen. 

                                                           
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/02/kamerbrief-over-uitkomstgerichte-zorg-2018-2022 
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 (op termijn) gebruik van uitkomstinformatie ter ondersteuning van de keuze van patiënten voor 

een zorgaanbieder en voor zorginkoop 

 

Aanpak 

Het Programma Uitkomstgerichte Zorg beoogt niet het wiel opnieuw uit te vinden maar vooral 5 

gebruik te maken van zaken die er al zijn. Daarvoor wil het programma putten uit de ervaringen die 

er zijn rondom de inzet van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen en leren en verbeteren, 

bijvoorbeeld bij wetenschappelijke verenigingen, kwaliteitsregistraties maar ook in de ziekenhuizen 

(bijv. het experiment van de Santeon ziekenhuizen op gebied van uitkomstgericht zorg). 

Uitgangspunt is daarbij wel dat datgene wat er ontwikkeld of gebruikt wordt in het programma 10 

landelijk draagvlak heeft.  

Om de doelen van het programma mogelijk te maken worden er langs een aantal lijnen activiteiten 

opgestart die zo veel mogelijk voortborduren op wat er al beschikbaar is (bijlage 1), daarnaast zal 

onderzoek worden gestart voor vragen die er uit de praktijk zijn.  

 15 

Uitkomstinformatie vaststellen en beschikbaar maken  

Per aandoening wordt door een werkgroep bestaande uit gemandateerde vertegenwoordigers van 

patiëntenorganisaties, beroepsgroepen (medisch specialisten en verpleegkundigen) en de 

koepelpartijen NVZ, NFU, ZKN en ZN aan de hand van het zorgpad van patiënten bepaald op welke 

momenten welke uitkomstinformatie relevant is voor samen beslissen en/of leren en verbeteren2. 20 

Voor die momenten worden (minimale) landelijke sets voor uitkomstinformatie vastgesteld. Het 

kan hierbij om medische uitkomsten gaan maar ook over patiëntgerapporteerde uitkomsten 

(PROMs). Waar mogelijk zal er geput worden uit wat er al is binnen kwaliteitsregistraties of andere 

initiatieven en programma’s zoals bijvoorbeeld de Transparantiekalender.  

 25 

In het programma wordt daarnaast eveneens gekeken wat de mogelijkheden zijn om  generieke 

PROMs in te zetten en te gebruiken voor een groot aantal aandoeningen. 

 

De informatie moet worden verzameld (idealiter direct vanuit de “bron”), geanalyseerd en geduid 

en weer teruggebracht worden “in de spreekkamer”. Dit moet technisch mogelijk worden gemaakt. 30 

Binnen het programma wordt in kaart gebracht wat er ICT-technisch gezien nodig is om e.e.a.  te 

implementeren en waar mogelijk worden hier landelijke afspraken (standaarden) over gemaakt. 

 

Gebruik van uitkomstinformatie  

Het daadwerkelijk gebruiken van de informatie t.b.v. van leren en verbeteren vindt in de 35 

spreekkamer/op de werkvloer plaats. Om Samen Beslissen verder te bevorderen  zal een nieuwe 

publiekscampagne worden gestart en initiatieven op gebied van Samen Beslissen in het land 

worden verder worden uitgebouwd. Ook worden activiteiten ontplooid om de kennis en 

vaardigheden van professionals te vergroten. Onderzoek wordt gestart naar een bibliotheek voor 

keuzehulpen.  40 

 

Door het organiseren van bijeenkomsten, delen van voorbeelden en aanbieden van implementatie 

strategieën worden ziekenhuizen verder ondersteund bij de invoering van uitkomstgerichte zorg  

Door innovatieve contractvormen aan te bieden hopen de zorgverzekeraars de implementatie van 

uitkomstgerichte zorg te bevorderen. 45 

 

                                                           
2 Naast uitkomstinformatie, is er ook ruimte voor proces en structuurinformatie die een duidelijke verband hebben met de uitkomsten.  
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Bijlage 1 Uitvoering programma en coördinatie.  

De uitvoering van het programma loopt langs een aantal “werklijnen” die allen gecoördineerd 

worden door een van de HLA partijen namelijk: 

 

 5 

 

 
 

 

Lijn 1: Meer inzicht in uitkomsten (coördinatie Federatie Medisch Specialisten): 10 

Om betrouwbare en valide uitkomstinformatie te kunnen ontwikkelen is het van belang dat de 

daarvoor benodigde data landelijk op een vergelijkbare manier wordt verzameld en centraal wordt 

geanalyseerd en geduid. Uitgangspunt is daarom dat datgene wat er ontwikkeld of gebruikt wordt 

landelijk draagvlak heeft. 

 15 

Met het patiënt/zorgproces als uitgangspunt richt deze lijn zich op het vaststellen van een landelijke 

set voor uitkomstinformatie (klinisch en patiëntgerapporteerd) voor een selectie van aandoeningen 

die samen 50% van de ziektelast bestrijken. Daarnaast worden landelijke generieke PROMs 

vastgesteld. Draagvlak voor de te ontwikkelen landelijke gegevenssets is een randvoorwaarde 

evenals technische implementeerbaarheid. Dat laatste wordt in samenwerking met lijn 4 getoetst.  20 

 

Lijn 2: Meer Samen Beslissen (coördinatie Patiëntenfederatie): 

Deze lijn beoogt het goede gesprek tussen patiënt en zorgverlener te ondersteunen en bevorderen. 

Hiervoor wordt een nieuwe publiekscampagne gestart en eventuele bestaande initiatieven worden 

voortgezet en opgeschaald. Ook wordt in deze lijn een verkenning uitgezet naar de mogelijkheden 25 

voor een structurele aanpak voor ontwikkeling, onderhoud, beheer en publieke beschikbaarheid 

van keuzehulpen. Aandacht voor gezondheidsvaardigheden van patiënten en professionals, evenals 

het borgen van Samen Beslissen in opleiding en nascholing zijn ook belangrijke thema’s.  

 

Lijn 3: Meer uitkomstgericht organiseren en betalen (coördinatie ZN) 30 

Onderdeel van deze lijn is het beschikbaar stellen van effectieve innovatieve organisatie- en 

contractvormen voor uitkomstgericht organiseren en betalen binnen de bestaande kaders. 
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De ontwikkeling van contractvormen wordt gemonitord en er is onderzoek voorzien naar de 

effecten van meerjarencontracten op uitkomsten van zorg en knelpunten in de samenwerking.  

 

Lijn 4 Betere toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie (coördinatie VWS) 

Deze lijn is ondersteunend aan de andere lijnen en schept de technische kaders en 5 

randvoorwaarden voor het digitaal beschikbaar maken van de benodigde informatie. Bestaande 

landelijke programma’s zoals Registratie aan de bron en het SKMS programma verduurzamen 

kwaliteitsregistraties vormen hiervoor de steunpilaren. Lijn 4 draagt bij aan de ICT technische 

standaardisatie en harmonisatie van indicatorensets uit lijn 1.  

 10 

Lijn Veranderaanpak (coördinatie NVZ)  

De veranderaanpak richt zich op de programma-brede doelstellingen en ondersteunt het veld bij de 

implementatie van uitkomstgerichte zorg. Dit gebeurt o.a. door implementatie strategieën te 

ontwikkelen, voorbeelden beschikbaar te stellen en (informatie)bijeenkomsten te organiseren. 

 15 

Lijn Kennisagenda (coördinatie NFU) 

Daar waar zich kennisvragen voordoen rondom bovengenoemde lijnen van het programma is er 

beperkte ruimte om praktijkgericht onderzoek uit te (laten) voeren. De NFU verzamelt  

kennisvragen  en werkt op basis hiervan een kennisagenda uit.  


