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Lijst met gebruikte afkortingen  

 
ASA-klasse Classificatiesysteem voor fysieke status van de ‘American Society of Anesthesiologists’  

BO-UZ Bureauoverleg Uitkomstgerichte Zorg 

EPD Elektronisch Patiëntendossier 

ES Gestandaardiseerde veranderscore 

FMS Federatie Medisch Specialisten 

HLA Hoofdlijnen Akkoord 

ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

ICHOM International Consortium for Health Outcomes Measurement 

ICT Informatie- en Communicatietechnologie 

ISOQOL International Society for Quality of Life Research 

KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 

LROI 

NFU 

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten 

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

NOV Nederlandse Orthopaedische Vereniging 

NRS Numeric Rating Scale 

NVAB Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 

NVKG Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie 

NVR Nederlandse Vereniging voor Reumatologie 

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

OARSI Osteoarthritis Research Society International 

OMERACT Outcome Measures in Rheumatology 

PFN Patiëntenfederatie Nederland 

PoC Proof of Concept 

PRO Patient Reported Outcomes 

PROM Patient Reported Outcome Measures 

PROMIS Patient-reported outcomes measurement information system 

SB Samen Beslismoment 

SF Short form 

UZ Uitkomstgerichte Zorg 

V&VN Verpleegkundige & Verzorgenden Nederland 

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Zibs Zorginformatie bouwstenen 

ZiRA Ziekenhuis Referentie Architectuur procesmodel 

ZKN Zelfstandige Klinieken Nederland 

ZN Zorgverzekeraars Nederland 
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Begrippenlijst 
 

Behandelkenmerken zijn in het EPD opgeslagen variabelen (bv datum en type verrichting). 
 

Een patiëntkenmerk is een variabele die een relevant kenmerk van een patiënt beschrijft. 

 

Kwaliteit van zorg is de mate waarin zorgverleners er in slagen gewenste zorguitkomsten te 

realiseren en/of te handelen in overeenstemming met professionele standaarden. 

 

Een kwaliteitsindicator is een meetinstrument dat inzicht biedt in kwaliteit van geleverde zorg.  

 

Samen beslissen1 is het proces waarin zorgverlener en patiënt gezamenlijk bespreken welke 

zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de 

situatie en behoeftes van de patiënt. De medische kennis van de zorgverlener en de kennis van 

de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar bij samen beslissen aan. 

 

Samen Beslismomenten zijn momenten binnen het zorgproces waarbij het waardevol is om 

het Samen Beslissen te ondersteunen met uitkomstinformatie. 

 

Sleutelmomenten zijn aangewezen momenten binnen het zorgproces die zich lenen voor 

Samen Beslissen of Leren en Verbeteren. 

 

Leer en verbetermomenten zijn momenten binnen het zorgproces waarop op grond van de 

verkregen informatie geleerd kan worden, op grond daarvan kan het zorgproces aangepast 

worden. 

 
Uitkomsten 

 Een uitkomst is het effect van zorg op de gezondheidsstatus of het welbevinden van de 

patiënt. 

 Persoonlijke uitkomsten zijn de uitkomsten van een individuele patiënt. 

 Een uitkomstdomein is een onderdeel van de gezondheidsstatus of het welbevinden dat 

gemeten kan worden. Een uitkomstdomein beschrijft verschillende aspecten van een 

specifiek domein. Een uitkomstdomein zoals fysiek functioneren omvat dus meerdere 

uitkomsten. 

 Een uitkomstinstrument is een gestandaardiseerde methode die een kwantitatieve 

beoordeling mogelijk maakt van een uitkomstdomein. Een uitkomstinstrument is ‘hoe’ het 

uitkomstdomein gemeten wordt. 

 Een patiënt gerapporteerde uitkomst (PRO) is een patiënt gerapporteerde 

(behandel)uitkomst zonder verdere bewerking of interpretatie door iemand anders. PROs 

geven de mening en waardering weer van de patiënt over zijn of haar eigen gezondheid. 

Voorbeelden van PROs zijn pijn of vermoeidheid. Het betreft concepten van de zorgbeleving 

van de patiënt die niet objectief waarneembaar zijn en daarom alleen gemeten kunnen 

worden door het aan de patiënt te vragen. 

 Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn de meetinstrumenten die gebruikt 

worden om PROs te meten. Een PROM is een gestandaardiseerde meetinstrument voor het 

meten van de gezondheidstoestand van een patiënt. PROMs kunnen generiek of specifiek 

zijn. Generieke vragenlijsten richten zich vaak op de ervaren gezondheidsgerelateerde 

kwaliteit van leven, los van de onderliggende aandoening. Een voorbeeld hiervan is de Short 

Form (SF-36). Specifieke vragenlijsten richten zich bijvoorbeeld op een bepaalde ziekte. bij 

nekklachten 

 

                                                
1
 Zie ook: https://www.uitkomstgerichtezorg.nl/themas/samen-beslissen/definitie-samen-beslissen 
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 Een klinische uitkomst is een uitkomst die door een zorgverlener wordt vastgesteld of 

deze is gebaseerd op objectieve informatie. 

 
Set van uitkomstinformatie: 

 Een set van uitkomstinformatie is een verzameling van patiëntkenmerken, 

behandelkenmerken en uitkomstinformatie, aangevuld met noodzakelijke structuur- en 

procesinformatie, samengesteld door een aandoeningswerkgroep die gebruikt kan worden 

voor samen beslissen en voor leren en verbeteren conform de definities van het programma 

UZ. 

 De uitkomstinformatie uit de set van uitkomstinformatie vertaald naar data en geregistreerd 

volgens de principes uit Registratie aan de Bron wordt de dataset van uitkomstinformatie 

genoemd.   
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1 Inleiding  
 

Dit rapport beschrijft de set van uitkomstinformatie die de aandoeningswerkgroep Knieartrose 

binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg heeft samengesteld.  

 

Het programma Uitkomstgerichte Zorg heeft als doel het Samen Beslissen tussen zorgverlener-

patiënt en het Leren & Verbeteren door de zorgverlener o.b.v. uitkomstinformatie te bevorderen. 

Het programma is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de koepelorganisaties2 die het 

Hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch specialistische zorg hebben ondertekend. De set van 

uitkomstinformatie is gericht op medisch specialistische zorg (tweede- en derdelijnszorg) en 

maakt zo veel mogelijk gebruik van bestaande initiatieven en voorlopers omtrent 

uitkomstinformatie voor Samen Beslissen en Leren & Verbeteren die door de 

aandoeningswerkgroep als relevant worden beschouwd. Een uitgebreidere beschrijving van de 

doelstellingen en uitgangspunten van het programma is opgenomen in bijlage 1.  

 

De aandoeningswerkgroep heeft in de periode van september 2020 t/m oktober 2021 de 

volgende vier processtappen doorlopen om tot de set van uitkomstinformatie te komen: 

 In processtap 1 is de aandoening afgebakend. Deze afbakening beschrijft de patiëntpopulatie 

en diagnose- en behandeltrajecten waarvoor uitkomstinformatie verzameld gaat worden.  

 In processtap 2 is een inventarisatie gemaakt van initiatieven die als uitgangsmateriaal 

gebruikt zijn voor de resterende processtappen die zijn doorlopen bij het samenstellen van 

de set van uitkomstinformatie. 

 In processtap 3 is een generiek zorgproces uitgewerkt volgens het Ziekenhuis Referentie 

Architectuur (ZiRA) model. De aandoeningswerkgroep heeft i.s.m. de ICT-expert in kaart 

gebracht welke informatie wanneer wordt geregistreerd in het zorgproces. 

 In processtap 4 heeft de aandoeningswerkgroep een minimale set van klinische en patiënt 

gerapporteerde uitkomstmaten vastgesteld. Het landelijk expertisecentrum Pharos3 heeft 

de aandoeningswerkgroep geadviseerd bij de keuze voor vragenlijsten voor patiënt-

gerapporteerde uitkomsten en heeft daarbij gekeken naar hun geschiktheid voor mensen 

met beperkte gezondheidsvaardigheden. De set bevat de benodigde uitkomstinformatie om 

Samen Beslissen bij een aantal door de werkgroep geïdentificeerde sleutelmomenten te 

ondersteunen. De aandoeningswerkgroep knieartrose heeft geen Leer- & 

Verbeterhypothesen opgesteld, waarom hiervoor gekozen is wordt toegelicht in hoofdstuk 

7. 

De opgeleverde set van uitkomstinformatie dient qua inhoud te kunnen rekenen op landelijk 

draagvlak, blijkend uit het succesvol doorlopen van het commentaar- en autorisatieproces. De 

set van uitkomstinformatie dient technisch implementeerbaar te zijn en zo veel mogelijk aan te 

sluiten bij hetgeen wat momenteel in het elektronisch patiënten dossier (EPD) wordt 

geregistreerd. Daarnaast gaat het om een beperkte/minimale set aan uitkomstinformatie (welke 

later kan worden aangevuld). De volledige technische uitwerking van de set is opgenomen in 

bijlage 5. 

 

De daadwerkelijke implementatie van de landelijke sets van uitkomstinformatie valt 

buiten de scope van het huidige programma en valt buiten de scope van lijn 1. 
  

                                                
2
 De HLA partijen zijn: Federatie Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), 

Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair 

Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

3
 Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Uitgangspunt van Pharos 

is gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen in Nederland. Een op de drie Nederlanders heeft beperkte 

gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij niet voldoende in staat zijn om mondelinge en schriftelijke informatie over 

gezondheid te vinden, te begrijpen en te gebruiken. Om die reden zal Pharos bij aandoeningswerkgroepen in lijn 1 haar expertise 

inzetten bij de stap van patiënt-gerapporteerde uitkomsten naar vragenlijsten voor patiënt-gerapporteerde uitkomsten. 
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Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de samenstelling van de aandoeningswerkgroep. Hoofdstuk 3 beschrijft 

de vastgestelde afbakening van de aandoening. De hoofdlijnen van het uitgewerkte zorgproces 

staan beschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft de vastgestelde ‘Samen 

Beslismomenten ’. In hoofdstuk 6 wordt toegelicht waarom bij knieartrose niet gekozen is voor 

Leer- & Verbeterhypothesen. In hoofdstuk 7 wordt de complete set beschreven. De keuze voor 

de verschillende uitkomstdomeinen en meetinstrumenten die in de set zijn opgenomen zijn in 

dit hoofdstuk beschreven en ook de meetfrequenties. De inventarisatie van bestaande 

initiatieven (processtap 2) is uitsluitend opgenomen als bijlage (bijlage 2). 

 

De basis van dit rapport is een format, opgesteld door FMS, Patiëntenfederatie Nederland en het 

Zorginstituut Nederland. Dit format wordt gebruikt bij het eindrapport van de 

aandoeningswerkgroepen in de pilotfase van Lijn 1 van het programma Uitkomstgerichte Zorg. 
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2 Samenstelling aandoeningswerkgroep 
 

De aandoeningswerkgroep bestaat uit afgevaardigden van de Hoofdlijnenakkoord (HLA) partijen 

in de medisch specialistische zorg (zie Tabel 1a). Daarnaast heeft de aandoeningswerkgroep 

(inhoudelijke) experts met een adviserende rol laten aansluiten om aanvullende expertise in te 

brengen tijdens de werksessies. De aandoeningswerkgroep wordt ondersteund door een 

technisch voorzitter, secretaris, methodoloog en ICT-expert (zie Tabel 1b). Daarnaast heeft een 

adviseur vanuit Pharos de aandoeningswerkgroep geadviseerd bij de keuze voor vragenlijsten 

voor patiënt-gerapporteerde uitkomsten. 

 

Tabel 1a. Deelnemers van de aandoeningswerkgroep 

Organisatie Afgevaardigde 

Werkgroepleden met mandaat 

KNGF  Dhr. Knoop, Senior onderzoeker/docent lectoraat Werkzame Factoren 

in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen, Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen; senior onderzoeker bij Vrije Universiteit Amsterdam, 

afdeling Gezondheidswetenschappen 

NOV Dhr. Caron, orthopedisch chirurg, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, 

Tilburg 

NOV Mw. Veenstra, orthopedisch chirurg, Sint Maartenskliniek 

Woerden/Nijmegen en lid van commissie Kwaliteit bij de NOV. 

Vervanger van dhr. Caron.  

NFU Dhr. Poolman, orthopedisch chirurg, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 

Amsterdam, hoogleraar zorgevaluatie (Universiteit Leiden) 

NVAB Dhr. Pahlplaz, bedrijfsarts, Amsterdam UMC, Amsterdam 

NVKG Mw. Harkes, klinisch geriater, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam  

NVR Dhr. van Spil, reumatoloog, Dijklander Ziekenhuis, Hoorn 

NVR Mw. van Vilsteren, senior beleidsmedewerker NVR, vervanger van dhr. 

van Spil  

NVZ Mw. Zeegers, orthopedisch chirurg, Medisch Spectrum Twente 

Nationale Vereniging 

ReumaZorg Nederland 

Mw. Dekker, Patiëntenvertegenwoordiger  

ReumaNederland Mw. Lopuhaä, Beleidsmedewerker Patiëntenbelangen 

V&VN Dhr. Otterspeer, Verpleegkundig specialist orthopedie, Haaglanden 

Medisch Centrum, Focuskliniek Orthopedie, Den Haag 

ZKN Dhr. Hoornenborg, orthopedisch chirurg, Xpert Clinics Orthopedie, 

Amsterdam 

ZN Dhr. Jacobs, medisch adviseur, CZ Zorgverzekeraar 

De volgende afkortingen worden gebruikt: KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), 

NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische 

Centra), NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde), NVKG (Nederlandse 

Vereniging voor Klinische Geriatrie), NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie), NVZ (Nederlandse 

Vereniging van Ziekenhuizen), LROI (Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten), V&VN 

(Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), ZN 

(Zorgverzekeraars Nederland). 
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Tabel 1b. Ondersteunend team  

Organisatie Naam teamlid 

Zorginstituut Nederland Mw. De Groot, technisch voorzitter 

Zorginstituut Nederland Mw. Horn, secretaris 

Zorginstituut Nederland Mw. Oude Wesselink, methodoloog 

Zorginstituut Nederland Mw. Spekenbrink, methodoloog 

Nictiz Mw. Moll, ICT-expert 

Nictiz Mw. Snoek, ICT-expert 

Nictiz Mw. Timmer, ICT-expert 

Pharos* Mw. H. van Bommel, senior adviseur 
*Pharos is uitsluitend aanwezig geweest bij werksessie 8.  
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3 Afbakening aandoening 
  

Tijdens processtap 1 zijn de patiëntenpopulatie en de diagnose- en behandeltrajecten waar de 

set uitkomstinformatie knieartrose op is gebaseerd, vastgesteld. Deze afbakening van de 

aandoening (Tabel 2) is beschreven a.d.h.v. (1) diagnoses[1], (2) diagnose- en 

behandeltrajecten, (3) inclusie- en exclusiecriteria en (4) tijdsperiode. 

 

Tabel 2. Afbakening van de aandoening 

Criteria  

1 Diagnoses op basis van ICD-10 

  Gonarthrosis [osteoarthritis of knee], M17 

2 Diagnose- en behandeltrajecten 

  Behandeling na diagnose 

o Conservatieve behandeling 

o Operatieve behandeling 

3 Inclusiecriterium 

  Leeftijd > 18 jaar  

4 Tijdsperiode 

 eerste bezoek aan medisch specialist tot 12 maanden na start behandeling 

De volgende afkorting is gebruikt: ICD-10 (International Classification of Diseases, Tenth Revision). 

 

Artrose (gewrichtsslijtage) heeft als kenmerk een langzaam progressief verlies van 

gewrichtskraakbeen met daarbij het ontstaan van reactieve botwoekeringen (osteofyten) en 

periodieke prikkeling van het synoviale membraan leidend tot gewrichtsontsteking. De klachten 

bij artrose zijn pijn, stijfheid (ochtend en start) en op den duur kunnen bewegingsbeperking en 

functieverlies optreden. Meestal gaan patiënten met deze klachten naar de huisarts of fysio- of 

oefentherapeut. Pas in een later stadium worden patiënten met artrose verwezen naar de 

medisch specialist in de tweede lijn. Er bestaat voor artrose geen behandeling die tot genezing 

leidt[2, 3]. 

Aanvankelijk wilde de aandoeningswerkgroep ook de artrose-patiënten in de eerste lijn 

betrekken bij dit programma. Dit voor het bevorderen van een betere aansluiting van eerste en 

tweedelijnszorg. Aangezien daar knelpunten worden ervaren en dit project een mooie aanleiding 

leek om daar iets aan te doen. Gaandeweg werd duidelijk dat de scope van het programma 

Uitkomstgerichte Zorg zich beperkt tot de tweede en derde lijn, een reden hiervoor is dat de 

ICT-systemen niet overeenkomen met de eerste lijn. Om deze reden is de geïncludeerde 

populatie afgebakend tot de tweede en derde lijn. Het initiatief en de uitvoering van 

Uitkomstgerichte Zorg is van de HLA-partijen. Hier is de eerste lijn niet bij aangesloten. De 

scope van dit programma is bepaald op bestuurlijk niveau. Dit betekent dat de reikwijdte van 

dit programma is bepaald door de gezamenlijke besturen van de partijen die het 

Hoofdlijnenakkoord hebben ondertekend. 
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4 Generiek zorgproces volgens het ZiRA-model 
 

Ieder zorgproces kent een aantal sleutelmomenten4 waarop structuur-, proces- en/of 

uitkomstinformatie van waarde is voor Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. De 

procesbeschrijving is gestructureerd op basis van de Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA). 
Dit is een verzameling van modellen voor het inrichten van de organisatie en 
informatievoorziening van Nederlandse ziekenhuizen. Het ZiRA procesmodel biedt handvatten 
om een relatie te leggen tussen het zorgproces en de gegevens die daarin door zorgprofessionals 
worden vastgelegd.  
 
De aandoeningswerkgroep heeft een generiek zorgproces uitgewerkt volgens het ZiRA 

procesmodel (processtap 3). Daarbij is gebruik gemaakt van bestaande initiatieven 
(geïdentificeerd in processtap 2) zoals zorgpaden en medische richtlijnen (zie Tabel 3). Dit 
zorgproces heeft de aandoeningswerkgroep gebruikt om de sleutelmomenten t.b.v. Samen 
Beslissen en verbetermogelijkheden t.b.v. Leren & Verbeteren te identificeren. 

 

Tabel 3. Gebruikte bronnen (Zorgproces volgens ZiRA procesmodel) 

Type bron  

Zorgproces  Procesbeschrijving van de LROI  

Richtlijnen  NHG-richtlijn: Niet traumatische knieklachten 

 KNGF-richtlijn: Artrose heup-knie 

 NOV-richtlijn: Conservatieve behandeling van artrose van heup en knie 

 NOV-richtlijn: Totale knieprothese 

Werkgroep  Deelnemers Uitkomstgerichte Zorg werkgroep Knieartrose 

 

Beknopte inhoudelijke beschrijving van het generiek zorgproces  
In de klinische praktijk wordt bij knieartrose gewerkt volgens het stepped-care principe. Binnen 

dit principe wordt zorg geboden die niet zwaarder is dan nodig en worden complexere 

interventies pas aangeboden als eenvoudige maatregelen onvoldoende resultaat hebben 

opgeleverd. De eerste stap is het geven van voorlichting en adviezen ten aanzien van 

lichaamsbeweging en gewichtsreductie en het voorschrijven van analgetica/ 

ontstekingsremmers. Bij onvoldoende effect hiervan wordt met de patiënt besproken een 

oefenprogramma te starten, onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut. Daarnaast kan 

ook begeleiding door een diëtist voor gewichtsreductie overwogen worden. Patiënten kunnen 

hulpmiddelen overwegen zoals een wandelstok of rollator. Zo nodig kan een analgeticum worden 

geadviseerd. Bij een verergering van de klachten of bij onvoldoende pijnvermindering met 

analgetica wordt de mogelijkheid van toediening van intra-articulaire corticosteroïdeninjecties 

besproken.  

 

Patiënten met knieartrose die ondanks conservatieve behandeling in de eerste lijn ernstige 

klachten en belemmeringen in het dagelijks functioneren houden, worden doorverwezen naar 

een zorgverlener in de tweede lijn. De zorgverlener is vaak een orthopedisch chirurg, maar kan 

ook een reumatoloog, sportarts, revalidatiearts, verpleegkundig specialist of physician assistant 

zijn. Binnen het programma Uitkomstgerichte zorg is het zorgproces vanaf de tweede lijn in 

kaart gebracht, dit zorgproces start bij de intake van de zorgverlener in de tweede lijn. Hieraan 

voorafgaand heeft de patiënt in principe al een proces doorlopen bijvoorbeeld bij de huisarts 

en/of fysio- en oefentherapeut. 

 

De medisch specialist ontvangt de zorgaanvraag van de patiënt na verwijzing vanuit de eerste 

lijn. In de tweede lijn wordt opnieuw een anamnese (de ziektegeschiedenis en de klachten van 

de patiënt) en lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Eventueel kan de arts aanvullend onderzoek 

(zoals bijvoorbeeld een röntgenfoto) laten uitvoeren. Dit is niet noodzakelijk voor het stellen 

van de diagnose knieartrose. 

                                                
4 In ieder zorgproces kun je momenten aanwijzen waarop een patiënt en zijn behandelaar gezamenlijk een beslissing nemen. Deze 

momenten worden in dit traject sleutelmomenten voor samen beslissen genoemd. 

Analoog aan deze uitleg kunnen leer en verbetermomenten geformuleerd worden. 
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De volgende stap is het opstellen van een behandelplan. In overleg met de patiënt wordt de 

meest passende behandeling besproken. Mogelijke behandelingen zijn: 

 analgetica/ontstekingsremmers; 

 intra-articulaire injecties; 

 een operatie ((gedeeltelijke) knie vervangende operatie of een standscorrectie). 

Een patiënt komt in aanmerking voor een operatie indien een bepaalde mate van artrose is 

vastgesteld middels röntgenonderzoek en als de patiënt ernstige pijn en belemmeringen in het 

dagelijkse leven ervaart. Dit is dus per individu verschillend. 

Nadat in overleg met de patiënt het behandelplan is opgesteld wordt de behandeling uitgevoerd. 

De zorgverlener in de tweede lijn kan – in overleg met de patiënt – ook besluiten de patiënt 

terug te verwijzen naar de eerste lijn voor oefentherapie en/of gewichtsreductie. In overleg met 

de patiënt kan ook besloten worden om niet (of nog niet) te behandelen. 
De laatste stap is de follow-up waarin de effecten van de behandeling worden geëvalueerd door 

de patiënt en zijn behandelaar.  
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5 Samen Beslissen  
 

De aandoeningswerkgroep heeft binnen het uitgewerkte zorgproces een lijst met 

sleutelmomenten vastgesteld (processtap 4) waarop Samen Beslissen kan worden ondersteund 

met uitkomstinformatie. De vastgestelde Samen Beslismomenten voldoen aan criteria5 

gebaseerd op bestaande literatuur[4, 5]. De gehanteerde werkwijze en criteria zijn nader 

beschreven in bijlage 1. 
 

De uitkomstinformatie die met de set wordt verzameld kan bij de behandeling van individuele 

patiënten gebruikt worden om de aard en de ernst van de klachten over de tijd te beschrijven. 

Deze informatie kan tijdens het consult worden besproken om gerichter zorg op maat te bieden. 

De set bevat ook alle informatie die nodig is om uitkomsten van patiënten die één van de 

behandelopties hebben doorlopen te bundelen. Deze gebundelde informatie kan gebruikt worden 

om patiënten op de vastgestelde beslismomenten te informeren over de uitkomsten die zij 

kunnen verwachten bij de verschillende behandelopties, gegeven hun persoonlijke kenmerken. 

Om dit mogelijk te maken heeft de aandoeningswerkgroep -i.s.m. de ICT-expert- inzichtelijk 

gemaakt welke gegevens nodig zijn, en wanneer deze gegevens in het zorgproces worden 

geregistreerd. De volledige technische uitwerking van deze gegevens is opgenomen in bijlage 

5. De aandoeningswerkgroep heeft 8 Samen Beslismomenten vastgesteld (Tabel 4). 
 

Tabel 4. Vastgestelde Samen Beslismomenten 

Nr. Samen Beslissen over 

SB1 starten behandeling bij diëtist 

SB2 starten oefentherapie + advies 

SB3 het starten met pijnstillers 

SB4 de keuze tussen verschillende pijnstillers 

SB5 het behandelen met een intra-articulaire injectie 

SB6 een verwijzing naar de orthopedisch chirurg 

SB7 een verwijzing naar de reumatoloog 

SB8 een operatieve behandeling 

De volgende afkorting is gebruikt: SB (Samen Beslismoment).  

                                                
5
 De volgende criteria zijn gehanteerd: (1) De beslissing is tussen enkele duidelijk afgebakende diagnose- of behandelopties, waarbij 

de beste optie niet op voorhand duidelijk is. (2) Het dient aannemelijk te zijn dat de verschillende diagnose- of behandelopties 

een meetbare impact op de gezondheidstoestand van de patiënt hebben. (3) Het beslismoment betreft een voorkeursgevoelige 

beslissing van de patiënt vanwege (a) te verwachten verschillen in uitkomsten of risico’s of (b) persoonlijke voorkeur van de 

patiënt, niet gerelateerd aan zorguitkomsten. 



 

14 

Inhoudelijk vastgesteld in BO-UZ van 21 april 2022 

6 Leren & Verbeteren 
 

In processtap 4 van het traject Uitkomstgerichte Zorg worden een aantal Leer- & 

Verbeterhypothesen opgesteld ter ondersteuning van Leren & Verbeteren in het zorgproces. 

Deze hypothesen kunnen gebruikt worden om vastgestelde variatie in zorguitkomsten te duiden 

en zo helpen concrete verbetermogelijkheden te identificeren. De werkwijze en criteria6 zijn 

beschreven in bijlage 1. 
 

De aandoeningswerkgroep knieartrose heeft conform de vastgestelde procedure overwogen 

Leer- & Verbeterhypothesen op te stellen maar besloten daarvan af te zien. Verschillende 

overwegingen hebben hiertoe geleid.  

Eén van de argumenten is het bestaan van de procedure uitkomstanalyse van de Landelijke 

Registratie Orthopedische Implantaten (LROI). De NOV monitort de resultaten van 

orthopedische behandelingen op basis van de registratie van procedures en uitkomsten in de 

LROI. Als de uitkomst van prothesen of zorgaanbieders met elkaar vergeleken worden, wordt 

bepaald of er prothesen of zorgaanbieders zijn die buiten de normale range vallen. Prothesen of 

zorgaanbieders die buiten de normale range vallen krijgen extra aandacht. Dit systeem van 

procedure-uitkomstanalyse wordt door orthopeden gebruikt om te leren en hun procedures te 

verbeteren.  

De werkgroep heeft tijdens de werksessies enkele verbeterhypothesen opgesteld. Deze bleken 

uiteindelijk niet aan de drie criteria4 te voldoen. Daarom zijn geen Leer- & Verbeterhypothesen 

opgesteld voor het zorgproces rond de aandoening knieartrose.  

                                                
6
 De volgende criteria zijn gehanteerd: (1) Er is sprake van praktijkvariatie. (2) Deze praktijkvariatie leidt tot variatie in 

zorguitkomsten. (3) Het is haalbaar dit aan te passen. 
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7 Uitkomstdomeinen, meetinstrumenten en meetfrequentie  
 
In processtap 4 zijn uitkomstdomeinen, patiëntkenmerken t.b.v. case-mix correctie, 

meetinstrumenten en meetfrequentie vastgesteld. Bij het samenstellen van de set is gebruik 

gemaakt van reeds bestaande initiatieven, eerder gepubliceerde uitkomstensets, de resultaten 

van een literatuurstudie en de input van de werkgroep (Tabel 5). De ICT-expert heeft in beeld 

gebracht welke gegevens van de set in het EPD geregistreerd kunnen worden en welke gegevens 

uitgevraagd kunnen worden volgens zorginformatiebouwstenen (zibs). De volledige technische 

uitwerking van de set is opgenomen in bijlage 5. 

 

Tabel 5. Gebruikte bronnen (processtap 4) 

Gebruikte bronnen 

Type bron  

Uitkomstenset ICHOM artrose 

Uitkomstenset OMERACT-OARSI 

Uitkomstenset OECD 

Uitkomstenset  NOV-advies 

Uitkomstenset Transparantiekalender 

Patiëntkenmerken Lijst patiëntkenmerken o.b.v. ICHOM en LROI (zie tabel 7) 

Literatuur  Kwalitatieve studies (zie bijlage 3) 

Werkgroep Deelnemers Uitkomstgerichte Zorg werkgroep knieartrose 

 

De aandoeningswerkgroep knieartrose heeft een set samengesteld die het mogelijk maakt 

betekenisvolle informatie te genereren uit de gegevens die (voor een deel) al geregistreerd 

worden in het EPD (tabel 8a+b). De verkregen informatie heeft tot doel de patiënt en de 

zorgverlener te ondersteunen bij het proces van Samen Beslissen. De patiënt kan zijn 

persoonlijke uitkomsten spiegelen aan groepsuitkomsten en krijgt zo inzicht in de meest 

waarschijnlijke uitkomsten van zijn keuzes. De zorgverlener kan de patiënt met de informatie 

ondersteunen bij dit proces. 

 

De set bevat een combinatie van klinische uitkomsten en patiënt gerapporteerde uitkomsten 

(patient reported outcomes, PRO’s). De PRO’s worden gemeten met PROMS vragenlijsten. De 

uitkomstdomeinen, meetinstrumenten en vragenlijsten zijn door de aandoeningswerkgroep 

geselecteerd. 

 

Naast de aandoeningswerkgroep heeft een andere werkgroep (werkgroep generieke PROM) zich 

bezig gehouden met het samenstellen van een zogenaamde generieke PROM uitkomstenset. 

Deze uitkomstenset is inzetbaar bij alle aandoeningen. Bij het samenstellen van de uiteindelijke 

set voor knieartrose heeft de aandoeningswerkgroep zoveel mogelijk gekozen voor de 

meetinstrumenten die door de werkgroep generieke PROM voorgesteld worden. 

 

In Nederland zijn de verschillen in gezondheidsvaardigheden van burgers groot4. Het 

programma Uitkomstgerichte Zorg heeft als uitgangspunt de vragenlijsten geschikt te maken 

voor mensen met taalniveau B2. Dat betekent dat de vragenlijsten goed leesbaar, gemakkelijk 

te begrijpen en niet te lang mogen zijn. Voor de aandoeningswerkgroep betekende dit dat er 

een zorgvuldige afweging gemaakt moest worden tussen meetinstrumenten. De uitkomst van 

deze afweging heeft geresulteerd in voorliggende set. 

De aandoeningswerkgroep is bij het beoordelen van de hanteerbaarheid van de sets 

ondersteund door medewerkers van Pharos7. 

 

De volledige technische uitwerking van de set is opgenomen in een apart Excel document. 
  

                                                
7
 www.pharos.nl 

 

http://www.pharos.nl/
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Uitkomstdomeinen 

In de set is een aantal uitkomstdomeinen opgenomen die door de aandoeningswerkgroep als 

relevant zijn beoordeeld. Deze domeinen tezamen geven inzicht in alle mogelijke aspecten van 

de zorg en dagelijks leven die er voor de patiënt toe doen bij de behandeling van knieartrose. 

 

Een onderdeel van de selectie van de uitkomstdomeinen was het uitvoeren van een 

systematische review. In de literatuur is gezocht naar kwalitatieve studies waarin patiënten met 

knieartrose werd gevraagd hoe de ziekte hun dagelijks leven beïnvloedt. Alleen onderzoeken 

met een open vraagstelling werden geïncludeerd. De review omvatte 17 onderzoeken (zie tabel 

10 in bijlage 3). De door patiënten relevant bevonden uitkomstdomeinen uit deze onderzoeken 

zijn verzameld en gecategoriseerd waarbij inhoudelijk gelijke concepten onder één 

overkoepelende term zijn samengebracht. Dit leidde tot een lijst van 21 unieke 

uitkomstdomeinen. Deze literatuurstudie en de input van de leden van de 

aandoeningswerkgroep gaven een compleet overzicht van alle mogelijk relevante 

uitkomstdomeinen. De uitkomstdomeinen zijn vervolgens in een Delphi ronde door de leden van 

de aandoeningswerkgroep beoordeeld op relevantie.  

Na presentatie van de resultaten van deze Delphi ronde in de werksessie heeft de werkgroep 

besloten 11 uitkomstdomeinen te selecteren voor de set, 8 PRO’s en 3 klinische uitkomsten. 

Deze uitkomstdomeinen zijn opgenomen in Tabel 6. 

De gehanteerde werkwijze is meer gedetailleerd beschreven in bijlage 1.  
 

Tabel 6. Vastgestelde uitkomstdomeinen  

Nr. Domein 

Patiënt gerapporteerde uitkomsten 

1 Fysiek functioneren 

2 Kwaliteit van leven 

3 Sociaal functioneren 

4 Kniepijn 

5 Tevredenheid met behandeling 

6 Algemene perceptie van verbetering 

7 Vermoeidheid 

8 Slaap 

Klinische gerapporteerde uitkomsten 

1 Tijd tot eerste operatie 

2 Operatiecomplicaties 

3 Revisie-ingreep 

 

Meetinstrumenten en meetfrequentie  

De aandoeningswerkgroep heeft vervolgens voor elk uitkomstdomein een meetinstrument en 

de bijbehorende meetfrequentie vastgesteld (zie Tabel 8a en b). Voor de meeste domeinen is 

gekozen voor een generiek meetinstrument, waarmee het domein ziekte-onafhankelijk in kaart 

kan worden gebracht. De resultaten van de generieke meetinstrumenten kunnen dus ook 

worden gebruikt door andere zorgverleners. Op deze manier bevorderen we dat de patiënt zo 

min mogelijk vragenlijsten hoeft in te vullen. Ook is op advies van Pharos geprobeerd het totaal 

aantal items zo laag mogelijk te houden, zodat ook mensen met beperkte 

gezondheidsvaardigheden in staat zullen zijn de vragenlijsten in te vullen. De meetinstrumenten 

specifiek voor knieartrose zijn voor of hebben betrekking op de domeinen kniepijn, tevredenheid 

met behandeling en algemene perceptie van verbetering.  

De werkwijze en de criteria voor de selectie staan beschreven in bijlage 1. De volledige 

beoordeling van de meetinstrumenten is opgenomen in bijlage 4. 
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Meetfrequentie 

De frequentie waarmee de verschillende klinische uitkomstmaten en PROMs dienen te worden 

verzameld staat vermeld in tabel 8a. Voor veel klinische uitkomstmaten geldt dat de benodigde 

informatie reeds -als onderdeel van de reguliere zorg- in het EPD wordt vastgelegd. De PROMs 

worden bij start van de conservatieve behandeling in de tweede lijn, na 3 maanden en na 12 

maanden verzameld. Voor de operatieve behandeling is dit voorafgaand aan de operatie, na 6 

maanden en na 12 maanden. 

 

Patiëntkenmerken  

De aandoeningswerkgroep heeft ook de te verzamelen patiëntkenmerken vastgesteld (Tabel 7). 

Dit zijn kenmerken die van invloed zijn op de uitkomsten van behandelingen en interventies. 

Deze patiëntkenmerken kunnen worden gebruikt om in de spreekkamer teruggekoppelde 

uitkomstinformatie te vergelijken met uitkomsten van patiënten met gelijke kenmerken. 

Daarnaast kunnen patiëntkenmerken (in een later stadium) worden gebruikt om case-mix 

correctiemodellen te ontwikkelen. 

De gehanteerde werkwijze is meer gedetailleerd beschreven in bijlage 1. 

 

Tabel 7. Vastgestelde patiëntkenmerken t.b.v. case-mix correctie 

Nr. Variabele  

1 Geboortedatum 

2 Geslacht 

3 Lengte 

4 Diagnose 

5 Duur van symptomen/klachten 

6 Gewicht 

7 Tabakgebruik 

8 Opleidingsniveau 

9 Arbeidsstatus 

10 Alcoholgebruik 

11 Comorbiditeit 

12 Charnley-score 

13 ASA-klasse 
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Basisgegevensset Zorg 
In figuur 1 is weergegeven hoeveel procent van de variabelen van de set voor 

uitkomstinformatie opgenomen zijn in de Basisgegevensset Zorg (BgZ)8: 87% van de set wordt 

vastgelegd in de BgZ. Momenteel zijn zorgaanbieders, EPD leveranciers en landelijke 

programma’s zoals VIPP59 de BgZ aan het implementeren. Dit zal in hoge mate bijdragen aan 

het gestructureerd en uniform registreren van uitkomstinformatie. 

 

Figuur 1. Verdeling variabelen van de set met uitkomstinformatie in de BgZ 

 
In totaal wordt 87% van de variabelen van de set voor uitkomstinformatie vastgelegd in de BgZ. 

De volgende afkortingen zijn gebruikt: BgZ (Basisgegevensset Zorg) en zib (zorginformatiebouwsteen)  

                                                
8
 De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant is en van 

belang voor de continuïteit van zorg, zie ook: https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/basisgegevensset-

zorg-bgz 

9
 https://www.vipp-programma.nl/over-vipp 
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Tabel 8a. Vastgestelde set van uitkomstinformatie (uitkomstdomeinen, meetinstrumenten en meetfrequentie) 

Patiënt 

populatie 

binnen de 

afbakening 

Uitkomstdomeinen Meetinstrument en/of maat Meetfrequentie  Gekoppelde SB  

Alle operatief 

behandelde 

patiënten 

Tijd tot eerste operatie  

 
Aantal jaren tussen begin klachten 

en datum operatie 

Continu 

SB6 en SB8 

Alle operatief 

behandelde 

patiënten 

Operatiecomplicaties Complicaties direct na de operatie 

Binnen 30 dagen na operatie ** 

SB8 

 

Peroperatieve en overige 

complicaties Binnen 365 dagen na 

operatie *** 

Alle operatief 

behandelde 

patiënten 

Revisie-ingreep 
Percentage revisies binnen één en 

drie jaar 

Alle patiënten 
Fysiek functioneren PROMIS Physical function (SF-10a) 

10 items (link naar vragenlijst) 
conservatief:  

Start behandeling, na 3&12 

maanden 

 

operatief: voor, na 6&12 maanden  

SB1 t/m SB8 

Alle patiënten Kwaliteit van leven PROMIS Global 02, 1 item (link) 

Alle patiënten 

Sociaal functioneren PROMIS Ability to participate in 

social roles and activities (SF-4a) 4 

items (link naar vragenlijst) 

Alle patiënten Kniepijn  NRS pijn (rust/activiteit) 2 items 

(link naar vragenlijst) 

Alle patiënten Tevredenheid met 

behandeling 

Hoe tevreden bent u over het 

resultaat van de behandeling aan uw 

knie? 1 item (link naar uitleg) 

conservatief:  

na 3&12 maanden 

 

operatief: na 6&12 maanden SB1 t/m SB5 en SB8 

Alle patiënten Algemene perceptie van 

verbetering 

Hoe is uw algemeen dagelijks 

functioneren veranderd sinds de 

behandeling aan uw knie? 1 item 

Hoe zijn uw pijnklachten veranderd 

sinds de behandeling aan uw knie? 1 

item (link naar uitleg) 

 

https://www.healthmeasures.net/index.php?option=com_instruments&view=measure&id=794&Itemid=992
https://www.healthmeasures.net/index.php?option=com_instruments&view=measure&id=778&Itemid=992
https://www.healthmeasures.net/index.php?option=com_instruments&view=measure&id=192&Itemid=992
https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/numeric-pain-rating-scale/
https://www.lroi.nl/lroi-data/registreren/proms
https://www.lroi.nl/lroi-data/registreren/proms
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Alle patiënten Vermoeidheid NRS-11 fatigue10, 1 item (afgeleid 

van BRAF-NRS) 
conservatief: Start behandeling, na 

3&12 maanden 

operatief: voor, na 6&12 maanden 

SB1 t/m SB8 
Alle patiënten Slaap (optioneel)  PROMIS sleep disturbance (SF-4a) 4 

items (link naar vragenlijst) 
De volgende afkortingen zijn gebruikt: SB (Samen Beslismoment), NRS (Numeric Rating scale), PROMIS (patient-reported outcomes measurement information 
system) en SF (short form).   

                                                
10

 gemiddeld over de afgelopen 7 dagen 

https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/bristol-rheumatoid-arthritis-fatigue-numerical-rating-scale
https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/bristol-rheumatoid-arthritis-fatigue-numerical-rating-scale
https://www.healthmeasures.net/index.php?option=com_instruments&view=measure&id=181&Itemid=992
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Tabel 8b. Vastgestelde set van uitkomstinformatie (patiëntkenmerken t.b.v. case-mix correctie) 

Patiënt populatie 

binnen de 

afbakening 

Variabele Meetinstrument of maat Meetfrequentie  Gekoppelde SB 

Alle patiënten 

 

geboortedatum Generieke kenmerken 

 

Baseline (eerste contact op 

polikliniek)  

SB1 t/m SB8 

geslacht 

lengte 

 

 

 

 

Alle patiënten  

gewicht Aandoeningsspecifieke 

kenmerken  

Baseline (eerste contact op 

polikliniek) diagnose 

datum van diagnose 

duur van 

symptomen/klachten 

tabaksgebruik 

comorbiditeit 

arbeidsstatus 

alcoholgebruik 

Charnley-score 

Alle patiënten ASA-klasse Voorafgaand aan operatie  

Alle patiënten opleidingsniveau Baseline (eerste contact op 

polikliniek) 
De volgende afkorting is gebruikt: SB (Samen Beslismoment).
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8 Advies  
Bevindingen Proof of Concept 
De ICT-expert heeft in beeld gebracht welke gegevens van de set in het EPD geregistreerd 

kunnen worden en welke gegevens uitgevraagd kunnen worden volgens 

zorginformatiebouwstenen (zibs). Om de set op landelijk niveau te implementeren, zijn in de 

ICT ondersteuning (technische) randvoorwaarden en kaders nodig. De ICT-implementatie wordt 

getest in een Proof of Concept (PoC). De PoC biedt inzicht in hoeverre de set (technisch) 

implementeerbaar is en start in september 2021 waarbij de resultaten worden verwacht eind 

december 2021.  

 

Zorginkoop en transparantie 
De aandoeningswerkgroep heeft een implementeerbare set van uitkomstinformatie vastgesteld 

die gebruikt kan worden t.b.v. Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. De HLA-partijen dragen 

gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het opgeleverde product vanuit het programma 

Uitkomstgerichte Zorg. Het eigenaarschap van het opgeleverde product is hiermee van de HLA-

partijen en hun respectievelijke achterban. Met andere woorden: voor, door en van patiënten 

en hun zorgverleners in de ziekenhuizen, universitair medische centra en zelfstandige klinieken.  

Als blijkt dat de set van uitkomstinformatie rijp en geschikt is voor transparantiedoeleinden kan 

(een deel van) de set op termijn ook worden gebruikt t.b.v. keuze informatie over zorgaanbieder 

voor de patiënt en zorginkoop bij de zorgaanbieder voor de zorgverzekeraar. Dit is mede 

afhankelijk van de situatie of een (deel van de) vastgestelde set van uitkomstinformatie 

geïmplementeerd is binnen de zorginstellingen, of waarbij een deel van de set van 

uitkomstinformatie reeds verzameld wordt, bijvoorbeeld via een kwaliteitsregistratie. Het 

oordeel en besluit of uitkomstinformatie rijp en geschikt is voor transparantiedoeleinden ligt in 

eerste instantie bij de aandoeningswerkgroep. De expertise om de uitkomstinformatie te kunnen 

duiden ligt immers bij de aandoeningswerkgroep. Daarnaast zijn alle HLA-partijen in de 

aandoeningswerkgroep vertegenwoordigd waardoor gezamenlijk consensus kan worden bereikt. 

 
Aanbevelingen 
Naast bovenstaande adviezen, doet de aandoeningswerkgroep ook aanbevelingen voor de 

ontwikkelagenda van de uitkomstenset. Dit zijn onderwerpen die niet in dit rapport zijn 

opgenomen, maar wel als relevant zijn genoemd door de aandoeningswerkgroep. 

Voor de gehele uitkomstenset geldt dat de werkgroep adviseert om bij de doorontwikkeling ook 

de eerstelijnszorg en bedrijfsartsen te betrekken. 

Voor de Samen Beslismomenten adviseert de werkgroep om in de toekomst ook persoonlijke 

behandeldoelen op te nemen, zodat na een behandeling inzichtelijk wordt of deze 

behandeldoelen behaald zijn. Deze behandeldoelen kunnen nadrukkelijk ook gericht zijn op het 

behouden of hervatten van werk en sport. 

In de uiteindelijke uitkomstenset zijn de klinische uitkomsten ‘therapietrouw’, ‘heroperaties’ en 

‘mortaliteit’ niet opgenomen. De werkgroep beveelt aan om de mogelijkheden en relevantie van 

deze uitkomsten te onderzoeken en indien relevant en haalbaar, deze op te nemen in de 

uitkomstenset. 

 

 

Gezondheidseconomische evaluaties 

Hoewel de set uitkomstinformatie niet gericht is op het uitvoeren van gezondheidseconomische 

evaluaties kan de aandoeningswerkgroep zich voorstellen dat gebruikers van de set de gegevens 

ook voor dit doeleinde willen verzamelen. Daarom adviseert de aandoeningswerkgroep om de 

EQ-5D-5L met Nederlandse waardering toe te voegen op basis waarvan voor kwaliteiten 

gewogen gewonnen levensjaren kunnen worden bepaald. Deze toevoeging kan worden gedaan 

indien een gezondheidseconomische evaluatie gewenst is door de betreffende instelling.



 

23 

Inhoudelijk vastgesteld in BO-UZ van 21 april 2022 

Bijlage 1: Achtergrond programma Uitkomstgerichte Zorg 
Programma Uitkomstgerichte Zorg  

Wat houdt het programma Uitkomstgerichte Zorg in? 

Een goede behandeling past bij de persoonlijke situatie van een patiënt. Zorgverlener en patiënt 

horen samen te kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is. Dit kan 

bijdragen aan het verbeteren van levenskwaliteit voor de patiënt. Welke behandeling geeft 

medisch gezien de beste uitkomst? Wat zijn de voor- en nadelen? Soms kan er ook sprake zijn 

dat er wordt gekozen om (vooralsnog) niet te behandelen en wat betekent dit dan? Wat past 

persoonlijk bij de patiënt en waar kan de patiënt die behandeling dan het beste ondergaan? Hoe 

beoordelen andere patiënten dat die eerder in een vergelijkbare situatie verkeerden? De 

beweging naar Uitkomstgerichte Zorg probeert hier antwoorden op te vinden. 

 

Van wie is het programma? 

Het programma Uitkomstgerichte Zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

betrokken koepelorganisaties in de medisch specialistische zorg, namelijk Federatie Medisch 

Specialisten (FMS), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Patiëntenfederatie 

Nederland (PFN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van 

Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN).  

 

Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en eindigt in december 2022. De betrokken partijen 

hebben met elkaar afspraken gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 

(HLA-partijen). De HLA-partijen dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de op te 

leveren producten vanuit het programma. Het eigenaarschap van de opgeleverde producten is 

hiermee van de HLA-partijen en hun respectievelijke achterban. Met andere woorden: voor, 

door en van patiënten en hun zorgverleners in de ziekenhuizen, universitair medische centra of 

zelfstandige klinieken. 

 

Waarom willen de HLA-partijen dit programma? 

Het programma heeft als doelstelling: 

• Het bevorderen van Samen Beslissen van zorgverlener-patiënt op basis van 

uitkomstinformatie; 

• Het bevorderen van Leren & Verbeteren door de zorgverlener op basis van 

uitkomstinformatie. 

 

Hoe wordt het programma uitgevoerd? 

Het programma kent een viertal ontwikkellijnen: 

1) Meer inzicht in uitkomsten (coördinator FMS); 

2) Meer Samen Beslissen (coördinator PFN); 

3) Meer uitkomstgericht organiseren en betalen (coördinator ZN); 

4) Betere toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie (coördinator VWS). 

Daarnaast worden er implementatie strategieën ontwikkeld middels de veranderaanpak 

(coördinator NVZ) en bij kennisvraagstukken speelt de kennisagenda (coördinator NFU) een rol. 

 

Dit document heeft betrekking tot uitvoeringslijn 1.  
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Programmalijn 1 ‘Meer inzicht in uitkomsten’ 

Wat is de doelstelling voor lijn 1?  

Voor 33 aandoeningen met een kwaliteitsregistratie en 26 aandoeningen zonder 

kwaliteitsregistratie wordt een landelijke implementeerbare set vastgesteld van 

uitkomstinformatie in het kader van Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. De 

uitkomstinformatie bestaat uit zowel klinische uitkomsten, die door de zorgverlener worden 

gerapporteerd in het elektronisch patiëntendossier (EPD), en uitkomsten die door de patiënt 

worden gerapporteerd via vragenlijsten (PROM). De 59 aandoeningen zijn bestuurlijk 

vastgesteld door de HLA-partijen van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Voor elk van deze 

59 aandoeningen zal er een aandoeningswerkgroep worden geformeerd. 

 

Wat willen we op termijn bereiken? 

Het bevorderen van het in gebruik nemen van de landelijke implementeerbare sets van 

uitkomstinformatie voor de volgende gebruiksdoelen: 

1a) Samen Beslissen waarbij de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt bespreekt 

tijdens het consultgesprek om gerichter zorg op maat te kunnen bieden; 

1b) Samen Beslissen waarbij de zorgverlener de landelijk geaggregeerde uitkomsten van 

vergelijkbare patiëntgroepen bespreekt tijdens het consultgesprek om gerichter zorg op maat 

te kunnen bieden; 

1c) Leren & Verbeteren door de zorgverlener met spiegelinformatie van landelijk geaggregeerde 

uitkomsten van patiëntgroepen; 

2) Keuze informatie over zorgaanbieder (i.e., ziekenhuis of zelfstandige kliniek) voor de patiënt 

en ten behoeve van zorginkoop bij de zorgaanbieder voor de zorgverzekeraar met 

spiegelinformatie van landelijk geaggregeerde uitkomsten (i.e., transparantie spiegelinformatie 

voor de maatschappij). 

 
Het tweede punt geldt in een latere fase als blijkt dat de sets van uitkomstinformatie rijp en 
geschikt zijn voor transparantie.  

 

De daadwerkelijke implementatie van de landelijke sets van uitkomstinformatie valt 

buiten de scope van het huidige programma en valt buiten de scope van lijn 1. 

 

Concreet komt het er op neer dat de sets als ‘pakketjes’ klaar staan om te kunnen 

implementeren en waarbij de sets dan voldoen aan voorwaarden zoals Registratie aan de Bron 

en daarmee uit het EPD te halen zijn. 

 

Aandoeningswerkgroep 

Wat is de doelstelling voor de aandoeningswerkgroep? 

De aandoeningswerkgroep heeft een proces doorlopen om te komen tot een set van 

uitkomstinformatie. Uiteindelijk wordt als eindproduct een set van uitkomstinformatie 

opgeleverd die kan rekenen op draagvlak onder de HLA-partijen en hun achterban en die 

geschikt is om daarna te implementeren voor primair gebruik als ondersteuning bij Samen 

Beslissen en Leren & Verbeteren. De aandoenings-werkgroep is dus niet verantwoordelijk voor 

de implementatie. 

 

Wat zijn de uitgangspunten voor de uitvoering door de aandoeningswerkgroep? 

Scope 

• Scope is medisch specialistische zorg (tweede- en derdelijnszorg), dat wil zeggen: de sets 

met uitkomstinformatie richten zich uitsluitend op uitkomsten van medisch specialistische 

zorg; 

• Niet het wiel opnieuw uitvinden, maar zo veel mogelijk gebruik maken van reeds bestaande 

initiatieven en voorlopers omtrent uitkomstinformatie voor Samen Beslissen en Leren & 

Verbeteren die door de aandoeningswerkgroep als relevant worden beschouwd, zoals 

kwaliteitsregistraties met indicatorengidsen, eerder opgestelde sets met uitkomstinformatie 

(bijvoorbeeld ICHOM), richtlijnen, zorgpaden, keuzehulpen, consultkaarten, waarde 

gedreven zorg projecten; 
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Proces 

• De Samen Beslismomenten en de punten van Leren & Verbeteren en de daarbij behorende 

uitkomstinformatie in het huidige zorgproces van de medisch specialistische zorg staan 

centraal; 

• De opgeleverde set van uitkomstinformatie ondersteunt en moet hanteerbaar en bruikbaar 

zijn voor patiënt en zorgverlener in het kader van Samen Beslissen in de medisch 

specialistische zorg; 

• Gebruik maken van informatie die op basis van data-elementen vanuit het EPD uit de medisch 

specialistische zorg te halen zijn en die gestructureerd en op uniforme wijze worden 

vastgelegd; 

• De data-elementen voldoen aan de principes van Registratie aan de Bron, (zie ook 

www.registratieaandebron.nl) door gebruik te maken van zibs en informatiestandaarden; 

 

Resultaat 

 De opgeleverde set van uitkomstinformatie moet qua inhoud kunnen rekenen op landelijk 

draagvlak, blijkend uit het succesvol doorlopen van het commentaar- en autorisatieproces;  

 De uiteindelijk opgeleverde set van uitkomstinformatie moet technisch implementeerbaar zijn 

en sluit zo veel mogelijk aan bij bestaande ICT-infrastructuur;  

 Het gaat om een beperkte/minimale set aan uitkomstinformatie en sluit zo mogelijk aan bij 

datgene wat reeds bruikbaar is (en kan later aangevuld worden).  

 

Aanpak Aandoeningswerkgroep 

De aandoeningswerkgroep heeft een aantal processtappen doorlopen in tien werksessies tussen 

september 2020 t/m januari 2022. Tijdens werksessies zijn de tussenproducten vastgesteld door 

de gemandateerden van de werkgroep. Ter voorbereiding op het vaststellen is (schriftelijke) 

inbreng geleverd door de werkgroepleden en/of een digitale Delphi vragenlijst gehanteerd om 

het tussenproduct aan te scherpen. 

 

De processtappen 

De aandoeningswerkgroep heeft de volgende processtappen doorlopen: 

 

Processtap 1: Afbakening van de aandoening 

De afbakening van de aandoening schept een kader voor de set met uitkomstinformatie ten 

aanzien van de patiëntenpopulatie en behandelingen die in de set worden opgenomen. 

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:  
 Het streven is om aandoening zodanig af te bakenen dat gebruik gemaakt kan worden van 

een kleine set van klinische en patiënt-gerapporteerde uitkomsten die gezamenlijk de 
gezondheidstoestand van de patiënt weerspiegelen. 

 De afbakening is gericht op de tweede- en derdelijnszorg.  

 De afbakening draagt bij aan de primaire programmadoelen Samen Beslissen en Leren & 
Verbeteren.  

 
Het resultaat van deze stap wordt beschreven in hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet g
evonden.. 

 

Processtap 2: Beoordeling initiatieven  

Het ondersteunend team heeft in kaart gebracht welke kennis, initiatieven (landelijk, regionaal, 

lokaal) en data er beschikbaar is rondom uitkomstinformatie voor de betreffende aandoening. 

Aan de hand van deze inventarisatie wordt binnen de aandoeningswerkgroep bepaald welke 

kennis uit de initiatieven waardevol kan zijn in het ontwikkelproces van de set voor 

uitkomstinformatie. Datgene wat bruikbaar is, geldt als startpunt voor de ontwikkeling van de 

landelijke set voor uitkomstinformatie. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om het wiel opnieuw 

uit te vinden, maar gebruik te maken van dat wat er al is.  

 
Het resultaat van deze stap is een overzicht van de gebruikte initiatieven (bijlage 2). 
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Processtap 3: Zorgproces 

De landelijke set voor uitkomstinformatie dient aan te sluiten bij en gebaseerd te zijn op het 

(circulaire) zorgproces. De aandoeningswerkgroep levert een eenduidige uitwerking van het 

zorgproces op a.d.h.v. het Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA) model. Hierin worden 

sleutelmomenten ten behoeve van Samen beslissen vastgesteld. Daarnaast formuleert de 

aandoeningswerkgroep Leer- & Verbeterhypothesen. De patiëntenorganisatie(s) worden nauw 

betrokken in dit proces zodat duidelijk wordt welke informatie belangrijk is voor patiënten. Met 

de kennis van de ICT-expert wordt in beeld gebracht welke gegevens in het EPD geregistreerd 

kunnen worden en welke gegevens uitgevraagd kunnen worden volgens de 

zorginformatiebouwstenen (zibs). Hier ligt een link met programmalijn 4 – ‘betere toegang tot 

relevante en actuele uitkomstinformatie’ van het programma.  

 
Het resultaat van deze stap is een beschrijving van het generiek zorgproces (hoofdstuk Fout! V
erwijzingsbron niet gevonden. en bijlage 6).  

 

ZiRA 
ZiRA is een verzameling van instrumenten behulpzaam bij het inrichten van de organisatie en 
informatiehuishouding van Nederlandse ziekenhuizen (http://www.ziraonline.nl/). Het ZiRA-
procesmodel biedt een basis en voorbeeld voor het beschrijven van zorgprocessen en brengt 
uniformiteit in procesbeschrijving over alle aandoeningen heen (zie Figuur 2).  
 

Het primaire proces "Leveren van zorg" begint met het zorgproces "Intake", de patiënt wordt 
verwezen naar de tweede of derdelijns zorg. Daarna volgen het proces "Diagnosticeren" en het 

proces "Opstellen van het behandelplan". Hierop volgt het proces van het “Behandelen” zelf. Na 
het beëindigen van de behandeling vindt overdracht plaats of follow up zoals bij chronische 
aandoeningen of wanneer er na de interventie nog een follow up plaatsvindt. Tijdens het 
opstellen behandelplan, behandelen en de follow up kan gebruik worden gemaakt van het proces 

"MDO".  

 
 
Figuur 2.  
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Processtap 4: Set voor uitkomstinformatie 

Samen Beslissen  

Sleutelmomenten voor Samen Beslissen zijn de belangrijkste momenten waarop Samen 

Beslissen kan worden ondersteund met uitkomstinformatie geïdentificeerd in het zorgproces. 

Samen Beslismomenten zijn momenten binnen het zorgproces waarbij het waardevol is om het 

Samen beslissen te ondersteunen met uitkomstinformatie. Om uitkomstinformatie bij een 

specifiek Samen Beslismoment te kunnen terugkoppelen dient dit beslismoment aan de 

volgende drie criteria te voldoen: 
 
1) De beslissing is tussen enkele duidelijk afgebakende diagnose- of behandelopties, waarbij 

de beste optie niet op voorhand duidelijk is. Gestandaardiseerde behandelopties zijn nodig 
om patiënten die het betreffende behandeltraject reeds doorlopen hebben te kunnen 

herkennen in de verzamelde gegevens. Niet behandelen kan ook één van de opties zijn.  
2) De diagnose- of behandelopties hebben een duidelijke impact op de gezondheidstoestand 

van de patiënt. Het dient aannemelijk te zijn dat de verschillende diagnose- of 
behandelopties een meetbare impact op de gezondheidstoestand van de patiënt hebben. Bij 
voorkeur is er bewijs van hoge kwaliteit (i.e. trial data) beschikbaar om te ondersteunen dat 
de voorgestelde optie een belangrijke invloed heeft op één of meer uitkomsten die in de set 
met uitkomstinformatie worden opgenomen.  

3) Het beslismoment betreft een voorkeursgevoelige beslissing van de patiënt vanwege (1) te 
verwachten verschillen in uitkomsten of risico’s of (2) persoonlijke voorkeur van de patiënt, 
niet gerelateerd aan zorguitkomsten. 

 

Een subgroep van de aandoeningswerkgroep bestaande uit zorgverleners en 

patiënt(vertegenwoordigers) heeft een conceptlijst van beslismomenten opgesteld tijdens 

werksessie 3. Daarna zijn de items verfijnd in werksessie 4. De conceptlijst is daarna voorgelegd 

aan de hele aandoeningswerkgroep tijdens werksessie 5 en tevens definitief vastgesteld 

(hoofdstuk 6).  

 

Leren & Verbeteren  
De aandoeningswerkgroep heeft tevens een aantal Leer- & Verbeterhypothesen opgesteld in 
relatie tot het zorgproces ter ondersteuning van Leren & Verbeteren. Deze hypothesen zijn 
uitgewerkt tot meetbare gegevens die samen met de uitkomstinformatie worden verzameld. Het 

doel van deze meetbare gegevens is inzicht verschaffen in factoren die gerelateerd zijn aan 
uitkomstvariatie. Dit wordt ook wel verbeterpotentieel genoemd. Een Leer- & Verbeterhypothese 
dient te voldoen aan de volgende drie criteria: 

 
1) Er is sprake van praktijkvariatie. Er zijn verschillen tussen zorgaanbieders in de frequentie 

waarmee of de wijze waarop zorg wordt geboden aan patiënten met vergelijkbare 

gezondheidsproblemen op dit vlak. 
2) Deze praktijkvariatie leidt tot variatie in zorguitkomsten. Het gaat hierbij om meetbare 

verschillen tussen zorgaanbieders in de gezondheidstoestand van de patiënt. Of er zijn 
verschillen in de frequentie waarmee onbedoelde of ongewenste gevolgen van de 
behandeling optreden.  

3) Het is haalbaar dit om aan te passen. Het is ten slotte van belang dat het betreffende aspect 
van zorg onder de directe controle van de zorgaanbieder valt en dat het mogelijk is om het 
zorgproces anders in te richten als mocht blijken dat de Leer- & Verbeterhypothese voldoet 
aan criteria 1 en 2. Op die manier kunnen geïdentificeerde bronnen van variatie in 

zorguitkomsten worden omgezet in concrete verbeteracties. 
 

De Leer- & Verbeterhypothesen zijn op vergelijkbare wijze opgesteld als de Samen 

Beslismomenten. De aandoeningswerkgroep heeft tijdens werksessie 5 de definitieve lijst 

vastgesteld (zie Tabel 4). 
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Uitkomstdomeinen 
Op basis van in Nederland lopende initiatieven en eerder gepubliceerde uitkomstensets (Tabel 
9) is een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijk relevante uitkomstdomeinen die in de set 
zouden kunnen worden opgenomen. De relevantie van deze uitkomstdomeinen vanuit het 
perspectief van de patiënt is vervolgens onderzocht door een systematisch literatuuronderzoek 

uit te voeren in de PubMED database. Bij deze zoektocht is gebruik gemaakt van een eerder 
gepubliceerde zoekstrategie[6] om kwalitatieve studies te identificeren waarin patiënten is 
gevraagd om te beschrijven hoe de betreffende aandoening hun dagelijks leven beïnvloedt.  
 
De resultaten van deze exercities zijn samengevat in een overzicht van de geïdentificeerde 
uitkomsten, de Nederlandse initiatieven en kernsets waar deze uitkomsten in opgenomen zijn, 

en het aantal en percentage van de kwalitatieve studies waarin de betreffende uitkomst door 

patiënten is benoemd als belangrijke consequentie van het hebben van de aandoening. Dit 
overzicht is in werksessie 4 besproken met de werkgroepleden. De relevantie van deze 
uitkomsten voor Samen Beslissen in de spreekkamer en Leren & Verbeteren is door de 
aandoeningswerkgroep beoordeeld over drie Delphi ronden. O.b.v. de resultaten van deze 
ronden is een kernset van uitkomsten vastgesteld.  
 

Meetinstrumenten  

Het ondersteunend team heeft een overzicht gemaakt van de verschillende klinische en patiënt 

gerapporteerde uitkomstmaten die in de eerder geïdentificeerde initiatieven en kernsets worden 

gebruikt om de vastgestelde uitkomsten te meten. In dit overzicht zijn ook de PROMs uit de 

generieke PROM kernset meegenomen. De kwaliteit van deze meetinstrumenten is beoordeeld 

a.d.h.v. gestandaardiseerde criteria voor validiteit, betrouwbaarheid en toepasbaarheid in de 

klinische praktijk. Voor het beoordelen van meeteigenschappen van PROMs is gebruik gemaakt 

van minimum standaarden voor het gebruik van PROMs in ‘patient centered’ en ‘comparative 

effectiveness’ onderzoek die zijn voorgesteld door ISOQOL[7]. Toegankelijkheid voor patiënten 

met verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden werd beoordeeld door gebruik te 

maken van de Pharos sneltest voor vragenlijsten[8]. Ten slotte is in kaart gebracht of er 

licentiekosten moeten worden betaald voor het gebruik van de overwogen PROMs. De 

meeteigenschappen van klinische meetinstrumenten zijn beoordeeld door gebruik te maken van 

de criteria die zijn ontleed uit het OMERACT filter 2.1[9]. 

 

Werkwijze patiëntkenmerken 

Er is een lijst opgesteld met veelgebruikte patiëntkenmerken o.b.v. 28 ICHOM sets (gepubliceerd 

t/m februari 2021). Deze lijst is aangevuld met patiëntkenmerken specifiek voor de aandoening 

a.d.h.v. bestaande uitkomstensets. De aandoeningswerkgroep heeft schriftelijke input geleverd 

en de lijst bediscussieerd en vastgesteld tijdens werksessie 6.  

 

Commentaar- en autorisatieronde 

Na goedkeuring van de aandoeningswerkgroep is het concept eindproduct voorzien van 

commentaar (commentaarfase) door de achterban van de HLA-partijen Na accordering door de 

aandoeningswerkgroep en verwerking door het ondersteunend team, is het concept eindproduct 

ter autorisatie (autorisatiefase) voorgelegd aan de achterban van de HLA-partijen. Voor de FMS 

zijn dit de wetenschappelijke verenigingen en voor de PFN zijn dit de patiëntenorganisaties. De 

set voor uitkomstinformatie is daarna voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Uitkomstgerichte 

Zorg (BO-UZ). 
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Bijlage 2: Overzicht initiatieven 
 
In processtap 2 is er een inventarisatie gemaakt van initiatieven (Tabel 9) die als 

uitgangsmateriaal gebruikt zijn voor de resterende processtappen die zijn doorlopen bij het 

samenstellen van de set van uitkomstinformatie. 

 
Tabel 9. Inventarisatie initiatieven. 

Initiatief Korte omschrijving Betrokken organisaties 

NOV PROMs advies Leidraad voor het gebruik van 

PROM binnen de Nederlandse 

orthopedie in de (nabije) 
toekomst 

NOV, PF, LROI, KNGF, VRA 

ICHOM set Hip & knee osteoarthritis data 
collection reference guide 

ICHOM 

OMERACT set The OMERACT-OARSI Core 
Domain Set for Measurement in 
Clinical Trials of Hip and Knee 
Osteoarthritis 

OMERACT 

OECD Paris OECD Patient-Reported Outcome 

Measures (PROMs) for Hip and 
Knee Replacement Surgery, 
International Data Collection 
Guidelines 

OECD, CIHI 

Transparantiekalender Indicatorenset Knieprothese, 

uitvraag ziekenhuizen/ZBC’s over 

verslagjaar 2021 

FMS, V&VN, PFN, ZN, NVZ, 

NFU, ZKN 

LROI Registratie knievervanging NOV 

Santeon Samen Beter Gezamenlijk verbetertraject 
Heup- en knieartrose 

Santeon: MST, CWZ, OLVG, 
Martini, Catharina, Maasstad, 

St. Antonius 

Keuzehulp 
Knieartrose 

Algemene keuze-informatie met 
uitkomsten van verschillende 
behandelingen van knieartrose 

Patient+ 

Artreuze Ontsluiten heup- en knieartrose 
database Radboudumc 

Radboud UMC 
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Bijlage 3: Resultaten literatuurstudie kwalitatieve studies 
 

De resultaten van de literatuurstudie van kwalitatieve studies zijn samengevat in Tabel 10.  

 

Tabel 10. Overzicht kwalitatieve studies 

Eerste auteur Publicatiejaar Methode Aantal patiënten 

Keysor[10] 1998 Semi gestructureerde interviews 4 

Maly[11] 2007 Semi gestructureerde interviews 3 

Hall[12] 2008 Semi gestructureerde interviews 15 

Parsons[13] 2009 Ongestructureerde interviews 6 

Kao[14] 2012 Semi gestructureerde interviews 17 

Al-Taiar[15] 2013 Focus groepen en semi 

gestructureerde interviews 

39 

Pouli[16] 2013 Semi gestructureerde interviews 24 

Nyvang[17] 2016 Semi gestructureerde interviews 12 

Schifferdecker[18] 2017 Mixed methods 68 

Ahmad[19] 2018 Semi gestructureerde interviews 10 

Darlow[20] 2018 Semi gestructureerde interviews 13 

McGruer[21] 2019 Semi gestructureerde interviews 7 

Singh[22] 2019 Nominale groepstechniek 42 

Tollefsrud[23] 2019 Semi gestructureerde interviews 12 

Bin Sheeha[24] 2020 Focus groepen 7 

Goodman[25] 2020 Focus groepen 45 

Al-Khlaifat[26] 2020 Focus groepen 14 
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Bijlage 4: Overzicht beoordeling meetinstrumenten  
 

De gehanteerde criteria voor de beoordeling van de meeteigenschappen en de hanteerbaarheid van de klinische uitkomstmaten en PROMs zijn 

beschreven in Tabel 11. De beoordeling per meetinstrumenten zijn weergegeven in Tabel 12a en 12b.  

 

Tabel 11. Beoordelingscriteria meeteigenschappen en hanteerbaarheid meetinstrumenten  

Criterium Klinische uitkomstmaten PROMs 

Meeteigenschappen 

Validiteit Indrukvaliditeit: Positief beoordeeld indien de maat in meerdere 

initiatieven uit de praktijkevaluatie wordt gebruikt of 

opgenomen is in een relevante kernset. Indien geen van beide 

het geval is, werd een oordeel van de werkgroep gevraagd. 

Constructvaliditeit. Positief beoordeeld indien > 75% van vooraf 

opgestelde hypothesen over de (relatieve) sterkte van correlaties met 

andere PROMs en/of duidelijke verschillen in PROM-scores tussen 

groepen patiënten die verschillen in de ernst van hun klinische toestand 

zijn bevestigd bij tenminste 5 getoetste hypothesen. Negatief 

beoordeeld indien meer dan 50% van de hypothesen werd weerlegd bij 

tenminste 5 getoetste hypothesen. 

Betrouwbaarheid* Positief beoordeeld indien meerdere studies van goede kwaliteit zijn verricht naar test-hertest-betrouwbaarheid waarbij de laagste 

betrouwbaarheidscoëfficiënt ≥0.70. Negatief beoordeeld indien de laagste betrouwbaarheidscoëfficiënt < 0.70 bij meerdere studies. Voor 

PROMs die bestaan uit meerdere items werden studies naar betrouwbaarheid op basis van inter-item relaties ook meegenomen in de 

beoordeling. 

Responsiviteit* Positief beoordeeld indien meerdere studies gevonden zijn waarbij gestandaardiseerde veranderscores uitgedrukt als Effect Size (ES**) > 

0.2 bij interventies waarvan bekend is dat de klinische toestand van de patiënt verbetert, of ES < -0.2 bij scenario’s waarvan bekend is 

dat de toestand verslechterd, of -0,2<ES<0,2 bij scenario’s waarvan bekend wordt dat er geen systematische verandering optreedt. 

Hanteerbaarheid 

 Positief beoordeeld na overweging van onderstaande vragen 

door werkgroep: 

Zijn eventuele kosten verbonden aan de meting acceptabel? Is 

er een hoge mate van training of expertise nodig om de meting 

uit te kunnen voeren? Is er specifieke apparatuur nodig, die 

mogelijk niet bij elke zorgaanbieder aanwezig is? Kost de 

meting veel tijd? Is de meting belastend of risicovol voor de 

patiënt? 

Positief beoordeeld indien er geen licentiekosten hoeven worden 

betaald, de vragenlijst op b2 niveau of gemakkelijker is, maximaal 20 

vragen bevat, maximaal 5 antwoordopties of een numerieke 

beoordelingsschaal en tenminste 67% positieve scores op overige items 

van de Pharos sneltest. 

De volgende afkortingen zijn gebruikt: ES (effect size) en PROM (Patient Reported Outcome Measure). 

 *= ‘Discriminerend vermogen’ in OMERACT terminologie. **Wordt indien nodig herschaald zodat positieve veranderscores duiden op verbetering in klinische toestand. 
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De gebruikte kleurcodering in Tabel 12a en 12b is gebaseerd op de beoordelingscriteria in Tabel 11. M.u.v. de kolom “kosten” betekent een 

groene kleur dat het meetinstrument positief is beoordeeld terwijl een rode kleur een negatieve beoordeling weergeeft. Oranje betekent dat er 

enkele bedenkingen zijn, maar dat het meetinstrument geen onvoldoende scoort en grijs betekent onbekend. In de kolom “kosten” geeft de groene 

kleur aan dat er geen licentiekosten hoeven te worden betaald, terwijl bij een oranje kleur wel het geval is. 

 

Tabel 12a. Beoordeling klinische uitkomstmaten 

 Klinimetrische eigenschappen 

 Indruk 

validiteit 
Responsiviteit 

Hanteer 

baarheid 

Therapietrouw    
Tijd tot eerste operatie    
Operatiecomplicaties    
Heroperaties    
Revisie-ingreep    
Mortaliteit    
Ernst van knieartrose    

 

 

Tabel 12b. Beoordeling PROMs  

 Generieke 

meetschaal 
Klinimetrische eigenschappen Hanteerbaarheid 

 
 

Betrouwbaar-

heid 
Validiteit Responsiviteit 

Pharos 

sneltest 
Aantal items Kosten 

Fysiek functioneren 

Knee injury and Osteoarthritis 

Outcome Score - Physical Function 

Short Form (KOOS-PS) (7 items) 
       

Oxford Knee score (OKS) (12 items)        
PROMIS Physical Function SF10a (10 

items)        

Er is gekozen voor PROMIS Physical Function SF10a om aan te sluiten bij de generieke PROM en vooruitlopend op PROMIS-CAT 

Kwaliteit van leven 

PROMIS Global02 (1 item)        
Sf-12 (12 items)        
Er is gekozen voor PROMIS Global 02 omdat deze vragenlijst het minst aantal items heeft en de beste klinimetrische eigenschappen heeft 
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Sociaal functioneren/participatie 

PROMIS Ability to participate in 

social roles and activities SF-4a (4 

items) 
       

Sf-36/Rand emotional role 

functioning (7 items)        

Sf-36/Rand physical role functioning        
Er is gekozen voor PROMIS Ability to participate in social roles and activities SF-4a omdat deze vragenlijst het minst aantal items heeft en vooruitlopend 

op PROMIS-CAT 

Kniepijn        

NRS kniepijn (2 items)        
Er is gekozen voor de NRS kniepijn omdat deze past bij de huidige werkwijze en omdat deze gericht op kniepijn en niet op algemene pijn 

Vermoeidheid        

PROMIS fatigue SF-4a (4 items)        
Numeric Rating Scale (NRS-11) 

fatigue (1 item)        

Er is gekozen voor Numeric Rating Scale (NRS-11) fatigue omdat deze vragenlijst het minst aantal items heeft 

Slaap        

PROMIS sleep disturbance SF-4a (4 

items)        

Medical Outcomes Study sleep (MOS 

sleep) (12 items)        

Er is gekozen voor PROMIS sleep disturbance SF-4a omdat deze vragenlijst het minst aantal items heeft en vooruitlopend op PROMIS-CAT 

De volgende afkortingen zijn gebruikt: NRS (Numeric Rating scale), PROM (Patient Reported Outcome Measure), PROMIS (patient-reported outcomes measurement 

information system) en SF (short form). 
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Bijlage 5: Technische uitwerking set van uitkomstinformatie 
De volledige technische uitwerking is bijgevoegd als apart Excel document. 
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Bijlage 6: Zorgproces volgens ZiRA procesmodel 
 
ZiRA zorgproces 

 

 

 
 
 
 
 

Eerstelijnszorgproces 

 

  

bp=behandelplan 
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Intake ZiRA 

 

 
 

 
 
 
 
Diagnosticeren ZiRA 
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Opstellen behandelplan ZiRA 

 
 
 
 
 

 

 
Behandelen ZiRA (deze figuur is opgesplitst in 4 verschillende onderdelen) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Behandelen ZiRA (1/4) 
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Behandelen ZiRA (2/4) 

 

 
 
 
 

 
Behandelen ZiRA (3/4) 

 

 
 
 
 

 
Behandelen ZiRA (4/4) 
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Follow-up ZiRA 
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