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WERKDOCUMENT VOOR ZORGVERLENERS: 

SAMEN BESLISSEN EN GEBRUIK VAN ICHOM-SET VOOR ONTSTEKINGREUMA  

 

 

OVER UITKOMSTEN VAN ZORG 

Uitkomsten van zorg geven de patiënt met reumatische artritis inzicht in zijn gezondheidssituatie en 

in het ziektebeloop. Daarnaast leveren uitkomsten van zorg zicht op de kwaliteit van zorg die 

geleverd is door zorgverleners en/of zorgorganisaties (benchmarking, verbeterpotentieel). 

Uitkomsten van zorg bestaan uit klinische uitkomsten, die objectief met een meetinstrument 

vastgesteld zijn (OMS), én patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROMS), waarbij de patiënt of een 

naaste aangegeven heeft wat de uitkomsten zijn. Bij patiënt-gerapporteerde uitkomsten gaat het dan 

bijvoorbeeld om klachten als pijn, angst of om het kunnen uitvoeren van bepaalde activiteiten in het 

dagelijks leven. Een ‘uitkomst’ wordt gebruikt om de gezondheid in kaart te brengen: vóór, tijdens en 

na een behandeling, of gedurende een bepaald zorgtraject. De uitkomsten kunnen gebruikt worden 

om samen doelen te stellen, samen te beslissen over de behandeling, het verloop te monitoren en 

om te evalueren of het behandeldoel is behaald. Er zijn veel patiënt-gerapporteerde uitkomsten 

ontwikkeld, zowel geschikt voor alle aandoeningen of alleen geschikt voor bepaalde aandoeningen. 

Sommige patiënt-gerapporteerde vragenlijsten bestaan uit een vaste set van vragen, andere zijn wat 

meer geïndividualiseerd en dienen vooral als doel een goed gesprek met de zorgverlener 

(bijvoorbeeld Goal Attainment Scaling). Naast uitkomstenmaten, bestaan er ook patiënt-

gerapporteerde ervaringsuitkomsten, die gaan over ervaringen met bijvoorbeeld het zorgproces, de 

communicatie of bejegening. 

 

ICHOM REUMATISCHE ARTRITIS 

ICHOM is een internationaal consortium voor 

uitkomstmaten in de zorg die meetinstrumenten 

publiceert die zijn ontwikkeld door patiënten en 

professionals samen (www.ichom.org/). De basis van 

ICHOM is zorg met de beste uitkomsten voor ieder 

uitgegeven euro (waardegedreven zorg). Een groot deel 

van de kwaliteitsregistraties in Nederland is verbonden 

aan ICHOM. De ICHOM sets met indicatoren worden in 

Nederland vaak gebruikt als uitgangspunt bij de 

ontwikkeling van uitkomstindicatoren en PROMs. In 

2019 is de ICHOM set voor  Ontstekingsreuma 

(waaronder reumatoïde artritis) beschikbaar gekomen. 

Hierbij is uitgegaan van 3 deelgebieden: Ziekte  

(Ontstekingsactiviteit, Reactie op behandeling), 

Symptomen (Pijn, Vermoeidheid), Lichamelijk 

functioneren (lichamelijke activiteiten, gezondheid, 

participatie) en Ziektelast. 

 

http://www.ichom.org/


 

 
 
 

 
FEBRUARI 2021 

Hieronder tref je de vragenlijsten binnen de ICHOM set voor ontstekingsreuma. Het inzetten van 

(PR)OMS in de spreekkamer kan de communicatie tussen zorgverlener en patiënt verbeteren. 

Daarnaast kunnen ook gezondheidsklachten en psychosociale problemen in het dagelijks leven 

systematisch aan bod komen. Hierbij gaat het vooral om ‘kwaliteit van leven’ en het leven met de 

aandoening. 

 

ICHOM domeinen en bijbehorende vragenlijsten voor ontstekingsreuma (ook reumatoïde artritis) 
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STAPPENPLAN: GEBRUIK VAN UITKOMSTEN BIJ SAMEN BESLISSEN 

 

1. Bepaal welke uitkomsten je met de patiënt moet delen en/of bespreken ten behoeve van een 

keuzedilemma 

Voor iedere domein van de ICHOM set zijn er diverse meetinstrumenten en PROMS vragenlijsten 

beschikbaar. Om het praktisch en zinnig te houden, voor zowel patiënten als zorgverleners, is het 

nodig om met elkaar te selecteren welke vragenlijsten aan patiënten voorgelegd worden. Ruim de 

helft van de patiënten met reumatoïde artritis heeft namelijk ook te maken met multimorbiditeit 

(vooral cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, COPD (Innala, L 2016)) en kan daarom vanuit 

diverse disciplines ‘belast’ worden met (dezelfde) vragenlijsten en meetinstrumenten. Minimaliseren 

en afstemmen is noodzakelijk. Om de juiste vragenlijst in te zetten voor het benutten van uitkomsten 

bij het kiezen van zorg, is handig om na te gaan welke PROMS vragenlijst bij welke keuzedilemma’s 

zinnig zouden kunnen zijn. Patiënten gaven bijvoorbeeld aan de volgende keuzedilemma’s in de zorg 

bij reumatoïde artritis tegen te komen. Welke uitkomsten zouden daarbij van nut kunnen zijn? 

 

Tabel 1. Belangrijke keuzedilemma’s in de zorg bij reumatoïde artritis, RZN 2020 

1. Starten van een medicijn 81% 

2. Paramedische zorg 71% 

3. Wisselen van medicijnen 56% 

4. Behandelen van pijn 50% 

5. Starten met een aanvullend medicijn 50% 

6. Keuze voor toedieningsvorm 44% 

7. Afbouwen van medicijnen 42% 

8. Opereren van bijv. knie, heup, schouder etc. 30% 

9. Gebruik van hulpmiddelen 27% 

10. Alternatieve zorg 25% 

11. Thuiszorg 21% 

12. Psychologische begeleiding 19% 

13. Keuze voor zorgverlener 16% 

14. Behandelen van vermoeidheid 13% 

15. Keuze voor revalidatietraject 13% 

16. Leefstijl begeleiding 8% 

 

 

2. Bepaal wanneer bepaalde uitkomsten gemeten én beschikbaar moeten zijn  

Gedurende het beloop van de aandoening en ook voor bepaalde type patiënten zijn mogelijk andere 

vragenlijsten van betekenis. Ook kan de uitkomst op een PROM in de spreekkamer van één bepaald 

type zorgverlener van toepassing zijn.   
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3. Bepaal op welke wijze de vragenlijsten en uitkomsten met patiënten gedeeld worden. 

Hierbij gaat het zowel om a) de systematiek - portal, app, visueel of mondeling op de afdeling, 

dashboard als b) om de presentatie van de uitkomsten. Het is van belang dat de (PROM) uitkomsten 

helder en begrijpelijk gepresenteerd worden. Uitkomsten op (PR)OMS worden in diverse 

ziekenhuizen al weergegeven door middel van dashboards. Aangezien er verschillende systemen zijn 

waarmee de vragenlijsten uitgezet worden richting de patiënt, is ook de visualisatie van de 

antwoorden verschillend. Ongeacht de gekozen visualisatie, is er een aantal handvatten die kunnen 

helpen: 

• Het gebruik van kleuren: deze geven aan welke score op een (PR)OM mogelijk afwijkend is en 

besproken kan worden; 

• Bekijk de huidige uitkomst (op een PROM) en ook die van vorige meetmomenten of van 

vergelijkbare anderen; 

Gebruik de uitkomsten van zorg als middel om in gesprek te gaan met uw patiënt, niet als doel. “Ik 

zie dat u veel pijnklachten ervaart,…..”. Benoem wel in het gesprek dat u zowel de medische 

resultaten als de ingevulde vragenlijsten hebt bekeken. 

 

4. Benutten van uitkomsten bij samen beslissen in de spreekkamer 

Wanneer uitkomsten ingezet worden in het proces van samen beslissen, dan kan dit van toepassing 

zijn op alle stappen van het proces van samen beslissen. Wel is van belang op te meren dat de 

meeste PROMS vragenlijsten voornamelijk meten of een patiënt een bepaalde activiteit kan 

uitvoeren en/of de patiënt last heeft van een bepaalde belemmering. Om te weten wat een patiënt 

bezighoudt en welke  zorgen, wensen en verwachtingen deze heeft ten aanzien van de 

behandelopties, kan stap 3 niet alleen volstaan worden met het afnemen van de PROM of PREM.  

• Bij Stap 1. de ‘Keuze’ geven de resultaten van een (PROM) meting bij een individuele patiënt de 

zorgverlener en de patiënt inzicht in het functioneren of de gezondheid. Deze uitkomst kan benut 

worden bij het stellen van een diagnose, bij het bepalen van de opties voor een behandeling, of 

voor het stellen van een doel van het gesprek en/of behandeling.  Wanneer de uitkomst (op de 

PROM) voorafgaand aan het consult al bekend is, kan het gesprek in de spreekkamer starten met 

het bespreken van de meest opvallende resultaten.  

• Bij Stap 2. de ‘Opties’ kunnen de uitkomsten (op een PROM) bij een vergelijkbare groep patiënten 

zicht geven op de mogelijke resultaten van een behandeling. Het gaat dan zowel om de voor- als 

om de nadelen.  

• Bij Stap 3. de ‘Voorkeur’ is een bepaalde uitkomst van toegevoegde waarde als het betreffende 

domein, bijvoorbeeld vermoeidheid en/of pijn, voor de patiënt een belangrijke rol speelt bij het 

maken van een keuze tussen opties. Belangrijk is om na te gaan wat de uitkomsten (op de PROM) 

voor een betekenis hebben voor het leven van de patiënt. Bijvoorbeeld wanneer iemand een 

score 8 geeft bij “Een volledige dagtaak thuis of op het werk uitvoeren” (BASFI vragenlijst – 10 

puntschaal gemakkelijk-onmogelijk), kan nagegaan worden in hoeverre dit van belang is bij de 

keuze uit de behandelopties. Misschien heeft de patiënt geen werk of op de dag de ruimte om 

‘pauzes’ in het dagritme in te lassen, waardoor deze ‘onmogelijkheid’ niet echt ‘er toe doet’ voor 

de patiënt bij het maken van een behandelkeuze. 
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• Bij Stap 4. de ‘Beslissing’ kan een uitkomst ingezet worden als de beslissing voor een behandeling 

achteraf nog geëvalueerd wordt. 

 

5. Inbedden in het zorgproces (voor 80% van de patiënten) 

Probeer als team te beschrijven wanneer de uitkomsten in het zorgproces gemeten en besproken 

worden bij de patiënt. Probeer daarbij het zorgpad van de reguliere patiënten te verbinden aan het 

ICHOM meetpad. Denk hierbij aan het volgende:  

- Wie bespreekt de (PR)OM resultaten met de patiënt per meetmoment?  

- Waar plaatsen we de samenvatting van de (PR)OMs in het patiëntendossier?  

- Welke rol geven we de (PR)OMs in ons MDO?  

- Bij welke scores komen we als team in ieder geval in actie?  

- Wanneer agenderen we het proces van ‘uitkomsten van zorg’ op de teambijeenkomsten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


