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DQRA: What’s in it for us?
Hoe spiegelinformatie onze patiëntenzorg 

verbetert zonder extra registratielast  

Evelyn van Lochem - DHD
Yaël de Man – reumatoloog

Papendal, 27 september 2019

(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven Bedrijfsnamen

 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …

 n.v.t.
 n.v.t.

 n.v.t.
 n.v.t.

Disclosure belangen spreker

Evelyn van Lochem
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Yaël de Man

• SKR - Stichting Kwaliteitsbevordering 
Reumatologie Nederland - in juli 2016 op-
gericht om landelijke registratie te bevorderen
– het bevorderen van de landelijke registratie van gegevens van patiënten met reumatische ziekten 

ten behoeve van kwaliteit van zorg
– het bevorderen van goede behandeling van patiënten met deze ziekten, van onderwijs aan 

studenten, assistenten en andere zorgverleners, van voorlichting en van juiste zorg voor patiënten 
met deze ziekten.

• Uitgangspunten t.a.v. landelijke registratie:
– Registratielast zo laag mogelijk voor reumatoloog

• Stichting Dutch Hospital Data, Evelyn van Lochem

Introductie DQRA -
Spiegelinformatie
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Stichting Dutch Hospital Data
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Informatieproducten
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• Wat kan DHD betekenen voor reumatologen?

Stichting Dutch Hospital Data

• Hoe kan ik data gemakkelijk aanleveren?

Stichting Dutch Hospital Data
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Inventarisatie Deelname 
DQRA-spiegelinformatie
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Hoe ziet het eruit? 
DQRA - Spiegelinformatie

Hoe ziet het eruit? 
DQRA - Spiegelinformatie
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• Praktijkgegevens spiegelen samen met 
collega’s

• Handelen van vakgroep zichtbaar maken
• Leren jezelf toetsbaar op te stellen
• Maatschappelijke bijdrage
• Op een andere manier met kwaliteits-

verbetering bezig te zijn en toewerken naar 
een kwaliteitsregistratie 
van reumazorg

Doelen DQRA –spiegelbijeenkomst 
Wat kan het opleveren?

Vragen?
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