Het Experiment Uitkomstindicatoren

Een impressie van het
Dashboard

nierschade

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.
Het Experiment Uitkomstindicatoren maakt
onderdeel uit van het programma
Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),
ZonMw begeleidt het programma.
De geleerde lessen en inzichten die worden
opgedaan binnen het Experiment worden
beschikbaar gesteld aan andere zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie
op www.experimentuitkomstindicatoren.nl
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Het dashboard is ontwikkeld voor patiënten met chronische nierschade die een resterende nierfunctie hebben tussen de 45% tot 15%. Deze patiënten
zijn vaak al onder behandeling bij de nefroloog in het ziekenhuis, maar hebben nog geen nierfunctie vervangende therapie (bijvoorbeeld dialyse). Bij
deze groep is het afremmen van verdere nierschade een belangrijk behandeldoel. Het dashboard is een hulpmiddel dat inspeelt op dit behandeldoel.

De basisonderdelen van het dashboard zijn klinische variabelen uit het elektronisch patiënten dossier (EPD) en patiëntgerapporteerde uitkomsten
(PROMs) van één patiënt (n=1 dashboard). Deze waarden tonen het beloop en de behandeldoelen van een patiënt met nierschade. In de toekomst
kunnen ‘patient-like-me’ concepten (vergelijking groepsdata), thuismetingen en predictiemodellen worden ingebouwd.

Het dashboard is een interactieve webpagina, gebouwd in PowerBi; alle tabs en knoppen zijn aanklikbaar. Het dashboard wordt getoond in de
spreekkamer, tijdens videobellen op afstand en kan na het consult worden ingezien bij patiënten thuis. Met de linkjes in het dashboard opent er een
webpagina van Nieren.nl met aanvullende informatie over het betreffende onderwerp. Dit geeft extra verdieping als een patiënt daar behoefte aan heeft.
De getoonde data in deze afbeelding zijn data van een testpatiënt en betreffen dus niet-bestaande data.

De vragen vooraf aan het spreekuur (oranje) worden net zoals PROMs vooraf uitgevraagd aan patiënten. Deze vragen zijn opgesteld met de werkgroep
en focusgroepen met patiënten. Achter de i-knoppen is verdiepende informatie te vinden. Het kleurgebruik van de aparte tabbladen in het dashboard is
bewust gekozen om de verschillende groepen te visualiseren: oranje (patiënt gerapporteerde waarden), blauw (lab-waarden), paars (behandeldoelen die
belangrijk zijn voor het afremmen van nierschade).
De getoonde data in deze afbeelding zijn data van een testpatiënt en betreffen dus niet-bestaande data.

Alle uitleggende teksten in het Dashboard zijn in samenwerking met de redactie van Nieren.nl opgesteld, waarbij aandacht is besteed aan begrijpelijk
taalgebruik. De vragenlijst op dit blad is de PROMIS-10. De grafieken tonen het beloop van de somscores van de lichamelijke en geestelijke gezondheid.
De tabel toont de antwoorden op itemniveau (van de laatste datum en de datum er voor dat de PROMS zijn ingevuld).
De getoonde data in deze afbeelding zijn data van een testpatiënt en betreffen dus niet-bestaande data.

Dit blad toont de DSI (Dialyse Symptoom Index), een vragenlijst over welke symptomen er aanwezig zijn en in welke mate. Het kleurgebruik maakt
inzichtelijk welke klachten er spelen bij een patiënt. In de staafdiagram is zichtbaar hoeveel symptomen er de laatste keer zijn ervaren t.o.v. de meting
ervoor.
De getoonde data in deze afbeelding zijn data van een testpatiënt en betreffen dus niet-bestaande data.

Dit blad toont de verschillende behandeldoelen om nierschade af te remmen. Klik je op ‘beloop inzien’ dan wordt een grafiek met het beloop van dat
behandeldoel zichtbaar. Achter de knop ‘meer info’ is aanvullende informatie over het behandeldoel te vinden en een link naar Nieren.nl voor meer
verdieping. In de focusgroepen en interviews hebben patiënten aangegeven deze manier van gelaagde informatie prettig te vinden.
De getoonde data in deze afbeelding zijn data van een testpatiënt en betreffen dus niet-bestaande data.

Het doel van dit blad is het beloop van waarden die veel geprikt worden bij nierschade te tonen met uitleg wat de waarden inhouden. In de focusgroepen
en interviews hebben patiënten aangegeven deze duiding van begrippen erg prettig te vinden. Het is niet de bedoeling het EPD na te bouwen met dit
blad. Om deze reden is ervoor gekozen niet de exacte waarden te laten zien maar alleen het beloop. Het EPD blijft de aangewezen plek om deze exacte
waarden in te zien en de andere lab-bepalingen en de behandeling hierop te sturen.
De getoonde data in deze afbeelding zijn data van een testpatiënt en betreffen dus niet-bestaande data.

Contactgegevens
Bij vragen of opmerkingen over het Dashboard kan je
contact opnemen met:
Drs. Dorinde E.M. van der Horst
Arts onderzoeker St. Antoniusziekenhuis
d.van.der.horst@antoniusziekenhuis.nl
Drs. Ellen Parent
Projectleider Santeon
ParentE@maasstadziekenhuis.nl
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