
Beste lezer, 
 
Het programma Uitkomstgerichte Zorg is sinds vorig jaar van start. In de bijlage vindt u op 
hoofdlijnen meer informatie over het programma.  
Het programma bestaat uit een aantal pijlers, waarbij één van de pijlers (lijn 1 ‘meer uitkomsten’) als 
opdracht heeft om voor 50% van de ziektelast (59 aandoeningen) landelijke (minimale) sets voor 
uitkomstinformatie vast te stellen. Voor deze opdracht ligt de coördinatie bij de Federatie Medisch 
Specialisten (FMS).  
 
Het eindproduct van lijn 1 is per aandoening een implementeerbare set voor uitkomstinformatie die 

primair gebruikt kan worden om samen beslissen in de spreekkamer te ondersteunen en voor leren 

en verbeteren van kwaliteit van zorg. Op termijn wordt uitkomstinformatie ook ingezet ter 

ondersteuning van de keuze van patienten voor een zorgaanbieder en voor zorginkoop. 

 

Om te komen tot deze implementeerbare sets voor uitkomstinformatie is het nodig om per 
aandoening of domein in beeld te brengen hoe het (generieke) zorgproces er uit ziet, welke 
gegevens daarin worden vastgelegd en op welke momenten in het zorgproces welke informatie 
nodig is om samen beslissen in de spreekkamer te ondersteunen. Dit zal als basis dienen om vanuit 
daar te bepalen welke klinische – en patiëntgerapporteerde uitkomsten en procesinformatie 
afgeleid kunnen worden om te gebruiken in de spreekkamer voor samen beslissen, en voor leren en 
verbeteren.  
 
In september is de pilot met vier aandoeningen van start gegaan. In april zal de tweede batch met de 
volgende aandoeningen van start gaan.  

 Heupartrose 

 Heupfractuur 

 Mammacarinoom 

 Prostaatcarcinoom  

 Cataract 

 Abdominaal aorta aneurysma (AAA) 

 Schisis 

 Niercarcinoom  
 

Voor deze aandoeningen wordt een werkgroep samengesteld die een advies uitbrengt over een 
concept landelijke set voor uitkomstinformatie dat zal worden voorgelegd aan het Bestuurlijk 
Overleg Uitkomstgerichte zorg. De werkgroep zal bestaan uit gemandateerde vertegenwoordigers 
van patiëntenorganisaties, beroepsgroepen (medisch specialisten en verpleegkundigen), 
zorgaanbieders (NVZ, NFU, ZKN) en zorgverzekeraars (ZN). Om de uitkomsten van verschillende 
behandelopties of diagnostiek te kunnen vergelijken worden de werkgroepen zoveel mogelijk 
multidisciplinair ingericht.  
 
Met deze brief doen wij een oproep bij al deze partijen om een gemandateerde 
vertegenwoordiger af te vaardigen voor werkgroepen voor bovengenoemde pilots. 
 
Wat vragen we van gemandateerden? 
- Inbrengen van kennis en expertise gerelateerd aan de aandoening en het betreffende zorgproces 
- Input leveren vanuit het perspectief van en met draagvlak van de eigen achterban  
- Kunnen meedenken vanuit landelijk perspectief 
- Beschikbaar en bereid om deel te nemen aan (een deel van) de werkgroepoverleggen (8 tot 10 per 
jaar) 
 
 
 



Werkwijze 
Om tot een implementeerbare set voor uitkomstinformatie te komen volgen de werkgroepen 
onderstaand stappenplan. Daarbij gaan we er van uit dat sommige onderdelen in subwerkgroepjes 
kunnen worden voorbereid zodat niet alle werkgroepleden bij alle vergaderingen aanwezig hoeven 
te zijn. De werkgroepen worden ondersteund door een (ambtelijk) secretaris, methodoloog en ICT 
expert. Daarnaast is er overkoepelende projectondersteuning die de samenhang tussen de 
werkgroepen bewaakt en er voor zorgt dat reeds ontwikkelde bruikbare elementen en opgedane 
kennis van de ene werkgroep ook kan worden gebruikt in de andere werkgroepen.  
 

 
* POC: proof of concept 

 
De werkwijze kenmerkt zich door een aantal uitgangspunten: 

 We sluiten aan bij de primaire doelen van het programma: gebruik in de spreekkamer voor 

Samen Beslissen en leren/verbeteren. 

 We maken gebruik van en borduren voort op bestaande programma’s/initiatieven/ 

uitkomstensets als daar landelijk draagvlak voor is. 

NB: Deze worden vooraf geïnventariseerd. 

 De set voor uitkomstinformatie moet aansluiten bij en gebaseerd zijn op het zorgproces; 

Ieder patiëntproces kent een aantal sleutelmomenten waarop proces-en/of uitkomstinformatie 

worden vastgelegd die van waarde zijn voor de duiding van het eindresultaat. Het focus ligt op 

deze sleutelmomenten en het genereren van informatie die de patiënt op deze momenten kan 

ondersteunen bij de te maken keuzes. 

 We maken gebruik van data die in de bron wordt vastgelegd (adequate dossiervoering). 

 Het focus ligt op uitkomsten en waar relevant beperkte proces- en structuurinformatie. 

 Het focus ligt primair op medisch specialistische zorg. 
 
Aanmelden  
Indien u een gemandateerde wilt afvaardigen voor de werkgroepen, verzoeken wij u om het 
formulier achter deze link in te vullen. Graag zie wij uw reactie tegemoet voor 19 maart 2021 en 
zullen wij u verder informeren over het vervolg.  
 
Kick-off bijeenkomst 13 april  
Graag willen wij u ook vast attent maken op de kick-off bijeenkomst voor de eerder genoemde 
onderwerpen uit de tweede batch van het onderdeel ‘meer uitkomsten’. In deze kick-off zullen wij 
de gemandateerden en andere betrokkenen verder informeren over het programma, de hierboven 
beschreven werkwijze en het vervolg. Deze kick-off zal online plaatsvinden op dinsdag 
13 april 19.00u tot uiterlijk 20.30u. De bijeenkomst zal een plenaire toelichting zijn waarin het 
programma uitkomstgerichte zorg en de aanpak zal worden toegelicht.  
Aanmelden voor de kick-off kan ook via het aanmeldingsformulier waarmee de gemandateerden 
worden opgegeven.  

https://nl.surveymonkey.com/r/ZMGF5GF


 
 
Vragen?  
Bij vragen kunt u contact opnemen via uz@demedischspecialist.nl. Bij voorbaat vriendelijk bedankt 
voor uw medewerking.  


