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Het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon is nu
bijna twee jaar op weg. Ondanks vertraging door de covid-
crisis zijn de eerste interventies in gebruik bij de Santeon
ziekenhuizen en de eerste bouwstenen gereed om te delen.
Ook is gestart met de geaccrediteerde scholing in het
gebruik van uitkomstinformatie bij samen beslissen.

Het Experiment Uitkomstindicatoren
De Santeon ziekenhuizen werken samen met
diverse partnerorganisaties aan het
Experiment Uitkomstindicatoren. Doel van het
Experiment is om uitkomstinformatie
toegankelijk te maken in de spreekkamer.
Patiënten krijgen op maat informatie over
uitkomsten van zorg, zodat zij – samen met
hun zorgverlener – beter kunnen beslissen
over welke zorg en welk ziekenhuis het beste
bij hen past.

Eerste bouwstenen beschikbaar
Alles wat gedurende het Experiment wordt
ontwikkeld en alle kennis die wordt opgedaan
is beschikbaar voor andere zorgorganisaties
en zorgprofessionals. De bouwstenen zijn
geordend aan de hand van de patiënt journey
uitkomstgerichte zorg, ofwel de “reis” of route
die de patiënt doorloopt bij een ziekte of
aandoening.
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Procesbeschrijving van Borstkanker
nacontrole keuzehulp
Met de Borstkanker nacontrole keuzehulp
wordt bij elke patiënt een persoonlijke
berekening gemaakt van het risico op
terugkeer van de kanker in de borst. Het helpt
vrouwen bewust te maken van hoe klein het
risico vaak is en dat mee te nemen in de
gezamenlijke keuze over de frequentie van
de nacontrole. Van het ontwikkelproces van
deze keuzehulp is een procesbeschrijving
gemaakt.

Betekenisvolle uitkomstinformatie
voor CVA-patiënten
Niet alle uitkomstinformatie hoeft
betekenisvol te zijn voor een patiënt.
Patiënten met een CVA worden acuut
opgenomen in het ziekenhuis, keuze voor
een ziekenhuis op basis van
uitkomstinformatie is voor deze groep
patiënten geen optie.  Wat is voor deze groep
patiënten dan wel betekenisvolle
uitkomstinformatie? In een factsheet zijn de
resultaten van deze inventarisatie op een rij
gezet. Ook wordt gewerkt aan een
patiëntgerichte infographic CVA. Deze is
binnenkort beschikbaar op www.experiment-
uitkomstindicatoren.nl.

Geleerde lessen bij chronisch
nierfalen 
Elk zorgpad kent een aantal sleutelmomenten
voor samen beslissen. Specifiek op deze
momenten willen we uitkomstinformatie delen
die de patiënt kan ondersteunen bij de te
maken keuzes. Nog niet voor alle
sleutelmomenten is echter alle relevante
uitkomstinformatie beschikbaar. Ook is vaak
nog niet duidelijk welke (uitkomst)informatie
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nodig is om het proces van samen beslissen
te ondersteunen.  
Ellen Parent, projectleider nierfalen in het
Experiment, deelt de lessen die zijn
opgedaan door het projectteam in het
zorgpad chronisch nierfalen.

Animatie over zorguitkomsten
Uitkomstinformatie of zorguitkomsten wordt door zorgverleners al langer gebruikt. Maar het
bespreken van uitkomstinformatie met patiënten vindt nog niet vaak plaats. Terwijl de
patiënt uitkomstinformatie heel goed kan gebruiken bij de keuze voor een behandeling of bij
de keuze voor een ziekenhuis. In deze animatie voor patiënten wordt op een
laagdrempelige manier het begrip zorguitkomsten uitgelegd.  
Klik op de afbeelding om de animatie te starten
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Scholing in gebruik van
uitkomstinformatie
In september 2020 is het
scholingsprogramma van het Experiment
Uitkomstindicatoren gestart. 
De geaccrediteerde scholing heeft twee
componenten: een training op locatie (nu
tijdelijk online) en een e-learning. Rianne van
Pijkeren van de NFK en Anouck Splinter
van Santeon vertellen over de e-learning. 

Agenda
 
11 februari 
Digitaal werkbezoek Linnean Initiatief aan
Santeon. Op het programma ook het
Experiment Uitkomstindicatoren. Via deze
link is het mogelijk om het werkbezoek terug
te kijken.
 
22 maart
Online symposium 'Samen beslissen met
uitkomstinformatie: een koel hoofd en een
warm hart.' Lees meer >

Over het Experiment Uitkomstindicatoren 
 
Binnen de Santeon ziekenhuizen wordt gewerkt aan het Experiment Uitkomstindicatoren.
Doel van het Experiment is om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in
de spreekkamer. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van zorg, zodat zij –
samen met hun zorgverlener – beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis
het beste bij hen past. De geleerde lessen en inzichten die worden opgedaan binnen het
Experiment worden beschikbaar gesteld aan andere zorginstellingen.
 
Het Experiment Uitkomstindicatoren wordt uitgevoerd door Santeon en maakt onderdeel uit
van het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS. ZonMw begeleidt
het programma.  
 
Kijk voor meer informatie op www.experiment-uitkomstindicatoren.nl.       

 
* Informatie uit deze nieuwsbrief mag worden overgenomen met toestemming van Santeon.

  
Uw gegevens aanpassen of uitschrijven 

Lees hier het interview

https://experiment-uitkomstindicatoren.nl/over-het-experiment/scholing/
https://experiment-uitkomstindicatoren.nl/over-het-experiment/scholing/
https://www.youtube.com/watch?v=EYNtnwAJwkQ
https://nvz-ziekenhuizen.nl/bijeenkomst/samen-beslissen-met-uitkomstinformatie-een-koel-hoofd-en-een-warm-hart
https://experiment-uitkomstindicatoren.nl/
https://santeon.us4.list-manage.com/profile?u=2be2407a4d2370719d4a428a1&id=ed73fbc81f&e=[UNIQID]&c=90059d3192
https://santeon.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=2be2407a4d2370719d4a428a1&id=ed73fbc81f&e=[UNIQID]&c=90059d3192
https://experiment-uitkomstindicatoren.nl/2020/09/28/scholing-van-start/


 

www.experiment-uitkomstindicatoren.nl experiment@santeon.nl

https://experiment-uitkomstindicatoren.nl/
https://experiment-uitkomstindicatoren.nl/
mailto:experiment@santeon.nl
mailto:experiment@santeon.nl

