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Inhoud

Santeon is een samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen. Samen zetten we 
ons in voor betere zorg in onze ziekenhuizen en in heel Nederland. Dat doen we door bij 

elkaar in de keuken te kijken, van elkaar te leren en continu te verbeteren.

Santeon Utrecht, www.santeon.nl
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Maasstad Ziekenhuis Rotterdam • Martini Ziekenhuis Groningen  
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St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein

In deze publicatie spreken we overal over drie Santeon ziekenhuizen: het Maasstad Ziekenhuis, het 
Medisch Spectrum Twente en het St. Antonius Ziekenhuis. De overige Santeon ziekenhuizen vormen 
geen onderdeel van de verbetercyclus, omdat zij voor reumazorg samenwerken met een ketenpartner  
(het Catharina Ziekenhuis, OLVG en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis), ofwel omdat zij er voor  
hebben gekozen op een later moment aan te sluiten (het Martini Ziekenhuis).
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In het Samen Beter programma Reumatoïde Artritis 
(RA), een aandoening die onderdeel uitmaakt van 
de overkoepelende aandoening Inflammatoire 
Artritis, verbeteren we de reumazorg via de Value-
Based Health Care methodologie. De Santeon 
ziekenhuizen (het Maasstad Ziekenhuis, het Medisch 
Spectrum Twente en het St. Antonius Ziekenhuis), 
behandelen jaarlijks ruim 4.500 RA patiënten. Door 
real-life uitkomsten en werkwijzen te vergelijken, 
leren de ziekenhuizen van elkaars uitdagingen en 
successen. Basis daarvoor is zuivere en consistente 
registratie en uitgebreide data-analyse.

Binnen de verbetercyclus RA, meten we ieder 
half jaar voor een gedefinieerde patiëntgroep 
de uitkomsten en kosten. Hierbij kijken we naar 
patiënten ouder dan 18 jaar, met de diagnose 
RA. Sinds de start van de verbetercyclus, medio 
2018, hebben de ziekenhuizen zes verbetercycli 
doorlopen. Tot nu toe was er binnen de dagelijkse 
reumazorg überhaupt geen stuurinformatie op 
groepsniveau ten aanzien van ziekteactiviteit, dat 
maakt de inzichten verkregen uit het Samen Beter 
programma RA uniek en bijzonder waardevol. 
De belangrijkste onderwerpen die aan bod zijn 
gekomen zijn: 

1 Ziekteactiviteit en optimalisering  
van medicatiegebruik

Medicatie is een centraal onderdeel van de reuma-
behandeling. De ziekenhuizen hebben daarom 
gekeken naar de medicatie-opbouw voor nieuwe 
patiënten, het gebruik en eventuele afbouw van 
biologicals bij chronische patiënten en de uitgifte van 
herhaalmedicatie.

Uit een vergelijking (incl. casemixcorrectie) van 
de effectiviteit van de behandeling van nieuwe 
patiënten bleek dat voor alle ziekenhuizen het doel 
(tenminste lage ziekteactiviteit) wordt behaald en 
dat de uitkomsten tussen de Santeon ziekenhuizen 
zeer vergelijkbaar waren. De protocollen voor 
behandeling (keuze voor en dosering van medicatie) 
bleken echter verschillend. Daarop hebben de 
ziekenhuizen afgesproken toe te werken naar een 
gemeenschappelijk behandelprotocol, waarbij wordt 

geoptimaliseerd voor onder andere patiëntcomfort 
en kosten bij ten minste gelijkblijvende kwaliteit. 

Indien patiënten niet goed reageren op conventional 
DMARDs, wordt overgegaan op een biological tot 
tenminste een lage ziekteactiviteit. Het gebruik 
hiervan kent veel bijwerkingen en ze zijn bovendien 
erg kostbaar voor de maatschappij. Richtlijnen 
adviseren dan ook de medicatie bij langdurige lage 
ziekteactiviteit af te bouwen. Hier zijn echter nog 
geen strikte afbouwschema’s voor vastgesteld. 
Daarom doen de ziekenhuizen onderzoek naar 
het terugdringen van het gebruik van biologicals 
(inclusief biosimilars), waarbij een optimale waarde 
voor de patiënt centraal staat. 

Dit onderzoek is met name gericht op een 
gezamenlijk afbouwprotocol. Met analyses naar de 
huidige manier van afbouwen en de incidentie van 

Samenvatting

flares zijn de eerste stappen daartoe gezet. 
Vervolg is een uitgebreide studie om te komen 
tot een voorspellend model, waarmee op basis 
van patiëntkenmerken en parameters van het 
ziekteverloop het optimale afbouwschema kan 
worden bepaald.

Zowel vanuit data als vanuit patiëntfeedback 
bleek dat de ziekenhuizen het proces rond 
herhaalmedicatie konden verbeteren. Doel is een 
aangenamer proces voor de patiënt en tegelijkertijd 
meer inzicht in het medicijngebruik van iedere 
patiënt. 

2  PROMs voor gepersonaliseerde  
zorg en Samen Beslissen

Eén van de uitgangspunten van Value-Based 
Health Care is dat het draait om de zorguitkomsten 
die voor de patiënt het belangrijkst zijn. Daarom 

maken er ook patiënten deel uit van het 
verbeterteam en zijn patiënten betrokken bij 
het opstellen van de scorekaart. Ook PROMs 
spelen een grote rol. De PROMs worden gebruikt 
om patiëntuitkomsten inzichtelijk te maken en 
focussen zich op de volgende vijf onderwerpen: 
pijn, vermoeidheid, beperking activiteiten, algehele 
gezondheid, en vermogen tot (huishoudelijk) 
werk en productiviteit. De PROMs worden tijdens 
consulten gebruikt om gerichtere gesprekken te 
voeren over de onderwerpen die er voor de patiënt 
echt toe doen. Ook geeft het patiënten handvatten 
om mee te beslissen over hun eigen zorgtraject. Een 
belangrijke stap waar de ziekenhuizen aan werken 
is het verhogen van de PROMs-responscijfers, 
onder andere via automatische herinneringen en 
goede voorlichting is het steeds beter gebruiken 
van PROMs ook in de spreekkamer een belangrijk 
focuspunt.
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polikliniek en wanneer kiezen we voor een digitale 
afspraak? Gepersonaliseerde zorg betekent ook de 
behandeling van iedere individuele patiënt inrichten 
op de zorguitkomsten die voor hen het meest van 
belang zijn en het meest aansluiten op de specifieke 
situatie en wensen van de patiënt. Mede dankzij het 
gebruik van PROMs in de spreek- en huiskamer, het 
stimuleren van samen beslissen en het ontwikkelen 
van gepersonaliseerde protocollen op basis van 
voorspelmodellen krijgen zorgverleners hier steeds 
meer mogelijkheden toe. 

Stappen zetten richting een volledig geperso-
naliseerd zorgpad vergt brede samenwerking, in 
Nederland en daarbuiten. Santeon hoopt middels 
haar Samen Beter samenwerkingsmodel in het 
algemeen, en met deze publicatie in het bijzonder, 
bij te dragen aan hechtere samenwerking in het 
zorgveld. Zo kan de slagkracht ontstaan om de 
uitdagingen die voor ons liggen effectiever aan te 
pakken.

3 Digitalisering van de zorg voor in de 
spreek- en huiskamer

Ziekenhuizen werken al langere tijd aan 
digitalisering van zorg. Door COVID-19 is de 
urgentie van digitalisering van de zorg meer 
duidelijk geworden. Het aantal fysieke consulten is 
vanaf maart 2020 snel teruggelopen en het aantal 
teleconsulten flink gegroeid. Uit een uitgebreide 
evaluatie onder patiënten en zorgverleners blijkt 
dat er draagvlak is om in de toekomst gebruik te 
blijven maken van digitale consulten. Al zal dit 
altijd een aanpak op maat zijn. Niet voor iedere 
patiënt en voor ieder consult is een digitale afspraak 
geschikt. Voor patiënten bij wie de RA in remissie 
is, kan (aanvullende) digitale zorg thuis veel waarde 
toevoegen.

De versnelde digitalisering onderstreept de urgentie 
voor een uitkomstmaat die op afstand gemonitord 
kan worden, als vervanging voor of als aanvulling 
op de DAS28-bepalingen die nu fysiek worden 
vastgesteld. Met de overgang naar digitale zorg 
bleken er namelijk aanzienlijk minder DAS28-
bepalingen plaats te vinden in de ziekenhuizen. 
Dat belemmert goed zicht op het verloop van 
de ziekte. De ziekenhuizen verkennen daarom 
de mogelijkheden voor een DAS28-bepaling op 
afstand en werken tegelijkertijd aan het structureel 
periodiek bepalen van de DAS28-score tijdens 
fysieke consulten. Oplossingen op afstand die
zij onderzoeken zijn bijvoorbeeld PRO’s, waarmee
patiënten zelf de ziekteactiviteit kunnen meten 
en de inzet van PROMs als indicatie van de 
ziekteactiviteit.  

Naast begeleiding door de reumatoloog, 
worden reumapatiënten ook bijgestaan door 
reumaverpleegkundigen. Zij doen onder andere 
DAS28-bepalingen, geven voorlichting over 
medicatie, helpen mee bij de monitoring van 
ziekteactiviteit en maken de overige PRO 
domeinen bespreekbaar. Gezien het belang van 
deze begeleiding hebben de Santeon ziekenhuizen 
gezamenlijk afgesproken dat iedere patiënt 
tenminste eens per jaar een consult moet krijgen bij 

de reumaverpleegkundige. Helaas is door COVID-19 
het aantal consulten met de reumaverpleegkundige 
teruggelopen. Er wordt op dit moment actief op 
ingezet om dit aantal weer te laten stijgen.
 

4 Stip op de horizon
De Santeon ziekenhuizen zien de 

personalisatie van zorg als een belangrijke 
ontwikkeling binnen de reumazorg. Aan de ene kant 
gaat het dan om de praktische invulling van de 
zorg. Bijvoorbeeld, wie komt wanneer naar de 
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“Het verbeterprogramma heeft voor veel positieve 
energie gezorgd. Dankzij het Santeon traject 
hebben we voor het eerst op deze schaal inzicht 
gekregen in de data over uitkomsten, medicatie 
en zorgprocessen van onze eigen patiënten. We 
kunnen onze ziekenhuizen nu effectief met elkaar 
vergelijken en ook praktijkvariatie binnen de 
individuele ziekenhuizen inzichtelijk maken.   
Het proces van uitkomsten inzichtelijk maken en 
open met elkaar bespreken lijkt misschien simpel, 
maar dat is het zeker niet.  

De belangrijkste lessen die wij daaruit geleerd 
hebben zijn:  
• Het begint met goede registratie. Zonder 

precies dezelfde definities en volledig 
opgeschoonde data kun je de uitkomsten niet 
juist interpreteren. Wij kwamen er bijvoorbeeld 
al snel achter dat er patiënten in onze data 
meegenomen werden die ten onrechte als 
reumapatiënten in het DBC-systeem stonden. 
We gebruiken nu een gezamenlijke dataset 
met opgeschoonde data op patiëntniveau. 
Daardoor is de data nog beter vergelijkbaar 
en kunnen we uitgebreidere analyses doen, 
inclusief casemixcorrecties.  

• Focus op de meest relevante indicatoren. Het is 
niet haalbaar om alle parameters op te halen, 
te analyseren en te bespreken. De kunst is om 
alleen te meten wat belangrijk is. De patiënt 
is daarvoor een goed uitgangspunt. Welke 
uitkomsten zijn voor hen het meest van belang? 
Daarnaast kun je er ook hypothese-gedreven 
over nadenken. Waar verwacht je de meeste 

variatie? Of welke verbeteringen hebben 
potentieel de grootste impact op kwaliteit van 
zorg of op zorgkosten?  

• Ondersteuning is noodzakelijk. Zowel voor alle 
data-uitdagingen als de praktische organisatie 
is ondersteuning van essentieel belang. Onze 
data-analisten en projectleiders bereiden 
alles tot in de puntjes voor, zodat wij als 
zorgprofessionals tijdens onze verbeterdiscussies 
direct de kern raken.   

• Pak het multidisciplinair aan. Discussies over 
kwaliteit van zorg zijn veel rijker als ze niet alleen 
door medisch specialisten worden gevoerd. 
Door bijvoorbeeld reumaverpleegkundigen, 
apothekers, radiologen en patiënten te 
betrekken, komen inzichten naar boven die we 
anders zouden missen.   

Ik hoop dat onze aanpak en resultaten andere 
ziekenhuizen, nationaal en internationaal, inspireert 
om op eenzelfde structurele en data-gedreven 
manier met hun werkwijzen en uitkomsten 
aan de slag te gaan. Want dat is waar we het 
uiteindelijk voor doen: de zorg verbeteren. De 
zorg die we als individuele artsen, vakgroepen, 
Santeon ziekenhuizen en in breder verband met 
elkaar leveren. Wij gaan er in ieder geval met 
onverminderd enthousiasme mee verder, want de 
zorg kan altijd beter.”

Angelique Weel-Koenders 
Medisch Leider verbetertraject Inflammatoire 
Artritis, reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis en 
Hoogleraar Erasmus Universiteit (ESHPM)

Voorwoord

We hopen andere 
ziekenhuizen te inspireren  
met onze aanpak  
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Santeon wil de beste kwaliteit van zorg leveren 
en toonaangevend zijn in de manier waarop 
ziekenhuiszorg in Nederland is georganiseerd. Om 
dat te realiseren, streven we vijf ambities na:
1 Patiënten zijn actief betrokken bij de keuze van 

hun behandeling
2 Professionals werken intensief samen, 

ontwikkelen en verbeteren
3 Krachten gebundeld voor onderzoek en innovatie
4 Zorgkwaliteit is inzichtelijk voor patiënten
5 De zorg blijft betaalbaar en toegankelijk 

De Samen Beter programma’s zijn een belangrijk 
onderdeel van onze aanpak. In deze programma’s 
nemen we specifieke aandoeningen onder de loep 
en bespreken we werkwijzen en resultaten. Zo 
leren we van elkaars uitdagingen en successen. 
Vervolgens delen we onze inzichten met het brede 
zorgveld om ook andere zorgverleners de kans te 
geven te leren van onze ervaringen.

Op korte termijn verbeteren we uitkomsten en 
streven we naar het verlagen van de kosten. Op 
lange termijn brengen we een cultuurverandering 
teweeg. We werken toe naar een omgeving waarin 
zorgverleners openlijk resultaten delen en de kans 
krijgen van elkaar te leren, en een omgeving waarin 
patiënten en zorgverleners samen – op basis van 
uitkomsten – beslissen welke behandeling het beste 
past.

Value-Based Health Care als uitgangspunt
De Santeon Samen Beter programma’s zijn 
gebaseerd op de principes van Value-Based Health 
Care. Deze theorie draait om het maximaliseren 
van zorguitkomsten voor de patiënt om vervolgens 
de allerbeste zorg zo efficiënt mogelijk in te richten. 
Vragen die daarbij horen zijn bijvoorbeeld: ‘Kunnen 

we de ingreep of behandeling minder belastend 
maken? Met welke operatietechniek of medicatie 
is de kans op complicaties het kleinst? En, draagt 
deze behandeling bij aan de kwaliteit van leven?’ 
We kijken dus niet alleen naar medische resultaten 
en kosten, maar ook naar specifieke aspecten die 
voor patiënten van belang zijn. We werken toe naar 
een zorgproces met de beste resultaten, efficiënt 
ingericht en volledig toegespitst op de behoeften 
van de patiënt.

Data en transparantie staan centraal
Transparantie is de drijvende kracht achter onze 
verbeteraanpak. We maken de resultaten van 
behandelingen inzichtelijk en vergelijken onderling 
onze werkwijzen. Dat doen we op basis van data 
en objectieve indicatoren. We gebruiken onze data 
als spiegel: om verschillen te vinden en hypotheses 
te formuleren over hoe het beter kan. Het geeft 
richting aan onze zoektocht naar verklaringen voor 
onderlinge verschillen. Zo creëren we een continue 
leerervaring, waarin we op basis van data en 
transparantie onze zorg verbeteren.

“ Data met elkaar vergelijken, begint met  
zuivere registratie. Daar hebben we met elkaar 
belangrijke stappen in gezet.” 

Marjan Ghiti Moghadam, reumatoloog in het 
Medisch Spectrum Twente

Om uitkomsten van zorg inzichtelijk te maken 
gebruiken we real life data. Dit betekent dat de 
conclusies uit onze analyses betrekking hebben op 
de dagelijkse praktijk en daarmee ook bruikbaar 
zijn voor voorspelmodellen, die toepasbaar zijn 

Hoofdstuk 1

Verbetermethodologie
“ De missie van ons ziekenhuis is om de 
kwaliteit van leven van onze patiënten te 
verbeteren. Het Samen Beter programma 
speelt hier een mooie rol in. Het 
betrekken van patiënten bij verbeteringen 
en de multidisciplinaire aanpak maakt 
dat we écht waarde toevoegen. Omdat 
gekeken wordt naar de twee VBHC-
aspecten (waarde toevoegen voor de 
patiënt en kosten), draagt het ook bij aan 
de grote budgettaire uitdaging waar we 
als ziekenhuis voor staan. Ik zie dat zowel 
op zorguitkomsten als op gebied van 
kosten verbeteringen worden geboekt. 
Dit is een schitterende uitkomst!” 
 
Peter Langenbach, voorzitter Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis 
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op deze groep patiënten. Hier onderscheidt de 
methodologie van de Santeon ziekenhuizen zich van 
bijvoorbeeld wetenschappelijke studies, waar vaak 
naar een specifieke patiëntengroep gekeken wordt 
met relatief weinig comorbiditeit. 

Multidisciplinaire verbeterteams en cycli van 
zes maanden
We werken met verbetercycli van zes maanden 
en multidisciplinaire verbeterteams bestaande 
uit medisch specialisten, verpleegkundigen, data-
analisten, projectleiders, andere zorgprofessionals 
en patiënten. In iedere verbetercyclus doorlopen we 
drie stappen (zie figuur 1): 
1 Data verzamelen en verschillen zoeken
2 Verschillen analyseren
3 Verbeteringen implementeren
Voor aanvang van de eerste cyclus stellen de 
verbeterteams gezamenlijk een scorekaart op. De 
scorekaart is een set aan indicatoren die relevant 
zijn voor de patiënt en waarvoor tijdens de cycli 
data wordt opgehaald en resultaten worden 
vergeleken. Een scorekaart bevat drie onderdelen: 
• Klinische uitkomsten – bijvoorbeeld 

ziekteactiviteit
• Kosten – bijvoorbeeld gebruik geneesmiddelen 
• Processen – bijvoorbeeld aantal DAS28-metingen 

per jaar

Het gebruik van een scorekaart zorgt voor conti-
nuïteit van data, geeft inzicht in de ontwikkeling 
van indicatoren over tijd en zorgt ervoor dat we de 
informatievoorziening Santeon breed en efficiënt 
in kunnen richten. Per verbetercyclus kunnen 
specifieke indicatoren worden uitgekozen om 
verdiepende analyses op te doen.

Gezamenlijke bijeenkomst om 
verbeterinitiatieven af te stemmen
Iedere halfjaarlijkse verbetercyclus eindigt 
met een bijeenkomst met vertegenwoordigers 
vanuit de verbeterteams van de Santeon 

ziekenhuizen, doorgaans medisch specialisten, 
data-analisten en projectleiders. Zij bespreken 
de analyses en inzichten en gaan uitvoerig in 
op onderlinge verschillen. Om geobserveerde 
variaties gestructureerd en zorgvuldig te duiden, 
doorlopen zij vier stappen (zie figuur 2). Resultaat 
van deze sessies is een gedeeld begrip van de 
benodigde vervolgstappen en te implementeren 
verbeterinitiatieven.

Tijdens deze bijeenkomsten komen ook andere 
thema’s dan de indicatoren op de scorekaart aan 
bod, zoals actuele vraagstukken of innovatieve 
ideeën. Dit kunnen zorginhoudelijke ideeën zijn, 
maar kunnen bijvoorbeeld ook gaan over de 
inrichting van data- en zorgsystemen, zoals het 
opschonen van data. Ook worden er verdiepende 
analyses en knelpunten in de implementatie van 
verbeteringen besproken. Een belangrijk punt is 
daarbij altijd verankering. Hoe zorgen we dat de 
verbetermethodologie breder doorgevoerd wordt in 
de ziekenhuizen?

De deelnemers aan de verbeterteams voor het Samen Beter  
Reumatoïde Artritis progamma zijn terug te vinden in de bijlage op pagina 57.

Wat kan de oorzaak zijn van de variatie?
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Verbetercyclus Santeon

In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op 
de scorekaart, patiëntselectie, specifieke analyses, 
inzichten en verbeterinitiatieven. In bijlage 1 is een 
begrippenlijst toegevoegd, waarin enkele specifieke 
reumatermen worden beschreven.

“ We betrekken ook onze patiënten zoveel mogelijk 
bij het verbetertraject. Zo is een aantal patiënten 
lid van ons lokale verbeterteam en stellen we voor 
specifieke onderwerpen focusgroepen samen om 
in detail te horen wat zij ervan vinden.”  

   Annemiek Kwast, projectleider in het Medisch 
Spectrum Twente
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Zorgpad 
In de afgelopen verbetercycli is ingezoomd op 
de patiënten met Reumatoïde Artritis. Voor 
de meesten van hen begint het zorgpad met 
een verwijzing vanuit de huisarts of een andere 
specialist vanwege een verdenking op reuma. De 
diagnostiek die daarop volgt bestaat doorgaans 
uit drie onderdelen: anamnese, lichamelijk 
onderzoek en/of beeldvorming (waar nodig 
aangevuld met bloedonderzoek). Op basis daarvan 
stelt de reumatoloog de diagnose en bepaalt 
de ziekteactiviteit. De ziekteactiviteit wordt 
uitgedrukt in een DAS28-score. Deze score wordt 
bepaald aan de hand van het aantal gezwollen en 
pijnlijke gewrichten, een score ten aanzien van de 
algehele gezondheid en bloedwaardes. Op basis 
van de DAS28-score kan de ziekteactiviteit worden 
ingedeeld in vier categorieën (zie figuur 3). 

De eerste zes maanden na het vaststellen van de 
diagnose classificeren we de patiënt als ‘nieuw’. In 

deze fase is de behandeling gericht op het onder 
controle krijgen van de ontstekingen en het naar 
beneden krijgen van de DAS28-score (streven is 
tenminste een lage ziekteactiviteit <3.2). Daarvoor 
worden initieel conventional DMARDs gebruikt, 
veelal in combinatie met steroïden. Ook voorlichting 
vanuit de behandelaar en reumaverpleegkundige 
over de aandoening en het bespreken van de 
verschillende behandelopties (inclusief voor- 
en nadelen per behandeling) is een belangrijk 
onderdeel van het traject, evenals een stuk 
begeleiding. Hierin gaat het er met name om de 
patiënt op een goede manier te leren omgaan met 
de ziekte en voor te bereiden op de behandeling.

Na zes maanden classificeren we de patiënt als 
‘chronisch’. Het doel van de behandeling is vanaf 
dat moment om een optimum te vinden tussen een 
stabiel lage ziekteactiviteit en zo min mogelijk last. 
Bijvoorbeeld zo weinig mogelijk medicatie om 
bijwerkingen te beperken, en indien de DAS28-

Hoofdstuk 2

Focus van verbetercyclus 
Inflammatoire Artritis

 figuur 3

Ziekteactiviteit ingedeeld in vier categorieën

Remissie Hoge ziekteactiviteit

Bespreken van medicatieaanpassing

2.6 3.2 5.1

Matige ziekteactiviteitLage ziekteactiviteit

“PROMs geven je als patiënt inzicht. 
Eigenlijk al voorafgaand aan het 
gesprek, tijdens het invullen van de 
vragenlijsten. Voor bij de gesprekken 
met de arts dienen ze daarnaast 
goed als handvat. Het in beeld 
brengen ervan, wat steeds meer 
wordt toegepast, werkt heel goed.  
Het geeft beter beeld.” 

Clementine Ophuis, 
ervaringsdeskundige Medisch 

Spectrum Twente
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chronische patiënten komen die overeen met 
kalenderjaren (voor de meeste analyses 2018, 
2019 en 2020). Voor nieuwe patiënten lopen de 
tijdvakken van 1 juli tot en met 30 juni van het 
daaropvolgende jaar. In de analyses geven we die 
tijdvakken aan met H2 2017 – H1 2018, H2 2018 – 
H1 2019, etc.

“Data geeft ons veel inzicht, niet alleen in de 
samenwerking maar ook intern. We hebben nu 
meer grip op onze eigen data en daarmee op onze 
eigen patiënten en ons eigen zorgproces.” 

Anna Jamnitski, reumatoloog in het  
St. Antonius Ziekenhuis

 figuur 5

Definitie patiëntgroep

Alle patiënten met de diagnose 
Inflammatoire Artritis (Reumatoïde 
Artritis) die onder behandeling zijn 
bij een reumatoloog.  
Patiënten met Artritis psoriatica 
(PsA) of Spondyloartritis zijn hierbij 
nog niet meegenomen.

Definitie: 
Patiënten door de reumatoloog 
gediagnosticeerd met RA. 

Patiënten < 18 jaar

Inclusie 
criteria

Exclusie
criteria

score het toelaat, zelfs af te kunnen bouwen. 
Medicatie, voorlichting en begeleiding door een 
reumaverpleegkundige blijven onderdeel van de 
behandeling.

In figuur 4 is het beschreven zorgpad schematisch 
weergegeven. De kleuren voor nieuwe patiënten 
(blauw) en chronische patiënten (geelgroen) 
komen in de rest van deze publicatie terug in de 
verschillende figuren.

“Hoewel de richtlijnen daar niet eenduidig over  
zijn, maken wij nu alleen foto’s als daar aanleiding 
toe is. Omdat we tegenwoordig door de betere 
behandeling nauwelijks schade zien, vinden we  
dit verantwoord.” 

Angelique Weel-Koenders, reumatoloog in het 
Maasstad Ziekenhuis 

Patiëntselectie
In het verbetertraject richten we ons op alle 
patiënten vanaf 18 jaar, met de diagnose Reuma-
toïde Artritis die onder behandeling zijn bij een 
reumatoloog. Zoals beschreven in de vorige 
paragraaf, maken we in de analyses onderscheid 
tussen nieuwe patiënten (eerste zes maanden na 
diagnose) en chronische patiënten (na zes maanden 
behandeling).

Voor de geselecteerde patiëntgroep (zie figuur 5)
verzamelen we – naast de verschillende indicatoren 
op de scorekaart (zie de laatste paragraaf van 
dit hoofdstuk) – ook een serie casemixvariabelen. 
Dat gaat om demografische kenmerken als 
leeftijd, geslacht, BMI, sociaaleconomische 
status en rookgedrag, en om kenmerken van het 
ziekteverloop, bijvoorbeeld comorbiditeit, duur sinds 
diagnose en immunologische status.

De tijdvakken die we hanteren bij het analyseren 
van data zijn onderverdeeld in jaren. Voor 

Zorgpad schematisch weergegeven

 figuur 4

•   Bereiken van een langdurig 
lage ziekteactiviteit of 
remissie en afbouwen 
medicatie

•   Medicatie: DMARDs 
(conventional and  
biological) en steroïden

•   Voorlichting, fysiotherapie, 
ergotherapie en 
psychosociale zorg

•   Stellen van diagnose en 
starten met behandeling

•   Anamnese
•   Lichamelijk onderzoek: 

ontstekingsverschijnselen 
in pezen en gewrichten, 
beweeglijkheid van 
gewrichten

•    Bloedonderzoek: 
ontstekingswaarden, 
reumafactor, ACPA,  
anti-CCP

•   Beeldvorming: röntgen, 
X-thorax, echo

•   Bereiken van een langdurig 
lage ziekteactiviteit of 
remissie

•   Medicatie: DMARDs 
(conventional and 
biological) en steroïden

•   Voorlichting, fysiotherapie, 
ergotherapie en 
psychosociale zorg

Diagnostiek Nieuwe patiënt Chronische patiënt

Verwijzing Diagnose Eerste 6 maanden na diagnose Vanaf 6 maanden na diagnose
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St. Antonius Ziekenhuis

  

80%
richtlijn

235

Santeon ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Aantal patiënten

365
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899

St. Antonius Ziekenhuis

  

80%
richtlijn

Santeon ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Aantal patiënten

1411

2013
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4558
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80%
richtlijn

Santeon ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Sociaaleconomische status
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St. Antonius Ziekenhuis

  

Santeon ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Sociaaleconomische status
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80%
richtlijn

Kengetallen 
In de Santeon ziekenhuizen zijn gedurende zes cycli 
data opgehaald en uitkomsten inzichtelijk gemaakt. 
Figuren 6 en 7 tonen de karakteristieken van de 
populatie. Voor nieuwe RA patiënten betreft dit 
de periode juli 2017 t/m juni 2020 en gaat het om 
bijna 900 patiënten. In 2020 bestond de chronische 
groep uit ruim 4.500 patiënten.

Zoals verwacht worden meer vrouwen dan mannen 
met RA gezien, een beeld dat overeenkomt met 
de internationale literatuur. Ook zien we in de 
Santeon ziekenhuizen, vanzelfsprekend, dat nieuwe 

patiënten gemiddeld jonger zijn dan de chronische 
groep en dat 32% van de nieuwe patiënten jonger 
is dan 50 jaar. Voor chronische patiënten is de 
sociaaleconomische status, geschat op basis van 
de postcode van de patiënt, vaker boven gemiddeld 
in het St. Antonius Ziekenhuis (58%) dan in het 
Maasstad Ziekenhuis (29%) en in het Medisch 
Spectrum Twente (10%). Een vergelijkbaar beeld 
zien we voor nieuwe patiënten. Wanneer we kijken 
naar de duur van de ziekte sinds diagnose, zien we 
dat 31% al ten minste tien jaar onder behandeling is 
(zie figuur 7).

Vrouw

Vrouw

< 50 jaar

< 50 jaar

onder gemiddeld

onder gemiddeld

50 - 59 jaar

50 - 59 jaar

gemiddeld

gemiddeld

60 - 69 jaar

60 - 69 jaar

boven gemiddeld

boven gemiddeld

Aantal jaren

70 - 79 jaar

70 - 79 jaar

80 - 89 jaar

80 - 89 jaar

> 89 jaar

Man

Man

Leeftijd

Leeftijd

Geslacht

Geslacht

Duur sinds diagnose

 figuur 6

 figuur 7
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24%

20%
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19%
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2020

Kenmerken nieuwe patiënten

Kenmerken chronische patiënten 

  

80%
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31%
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Scorekaart
Figuur 8 toont het overzicht van de indicatoren die 
voor de verbetercycli zijn opgehaald. 
De meeste indicatoren werden opgehaald voor 
zowel nieuwe als chronische patiënten. Twee 
procesindicatoren werden enkel opgehaald voor 
nieuwe patiënten, omdat deze voor chronische 
patiënten irrelevant zijn. 

Een aantal indicatoren zijn vooral in de eerste 
paar cycli geanalyseerd en de laatste keren 
niet meer opgehaald, omdat er na verdieping 
geen verbeterpotentieel werd gezien. Dat gaat 
specifiek om: adverse events, aantal dagen van 
verwijzing tot eerste consult en aantal dagen van 
eerste consult tot start behandeling. Zo is ruimte 
gecreëerd voor verdiepende analyses op andere 
thema’s, zoals ziekteactiviteit en medicatiegebruik. 
Ook bleek sommige data niet in alle ziekenhuizen 
geautomatiseerd op te halen, waardoor het 

inzichtelijk maken van verschillen bemoeilijkt werd.
Bij het opstellen van de scorekaart is zoveel mogelijk 
aangesloten bij bestaande indicatorensets, met 
name die van het International Consortium 
for Health Outcomes Measurement (ICHOM). 
Zo sluiten de definities aan bij internationale 
standaarden en kunnen de uitkomsten in de 
toekomst (inter)nationaal worden vergeleken. 

“Voordat we begonnen aan de Santeon 
samenwerking dachten we dat we het zo goed 
deden dat er weinig te verbeteren viel. Toen we 
eenmaal met elkaar de diepte in gingen, bleek 
echter dat we allemaal onze verbeterpunten 
hadden.”  

 Marjan Ghiti Moghadam, reumatoloog in het 
Medisch Spectrum Twente

Scorekaart Reumatoïde Artritis

Patiënten in remissie of met een lage ziekteactiviteit

Ziekteactiviteit per patiënt

Percentage patiënten dat adverse events ondervindt

Pijn*

Vermoeidheid*

Beperking activiteiten*

Impact op algehele gezondheid*

Vermogen tot (huishoudelijk) werk en productiviteit* 

Gebruik van DMARDs (conventional and biological)

Aantal poliklinische consulten per patiënt per jaar

Diagnostische activiteiten per patiënt per jaar

Aantal dagen van verwijzing door huisarts tot eerste consult reumatoloog **

Aantal dagen van eerste consult bij reumatoloog tot start behandeling **

Percentage patiënten dat afspraak bij verpleegkundig specialist of reumaverpleegkundige heeft gehad

Aantal DAS-metingen per patiënt per jaar

UITKOMST

KOSTEN

PROCES

 figuur 8

De belangrijkste inzichten en verbeterinitiatieven 
die in de afgelopen verbetercycli naar voren zijn 
gekomen, concentreren zich rond drie thema’s:
1 Ziekteactiviteit en medicatiegebruik
2  PROMs voor gepersonaliseerde zorg en  

Samen Beslissen 
3   Digitalisering van zorg voor in de spreek- en 

huiskamer

In dit hoofdstuk diepen we ieder van deze thema’s 
verder uit en illustreren we de inzichten met data en 
analyses.

1   Ziekteactiviteit en medicatiegebruik 
Patiëntvriendelijk behandelprotocol voor  
nieuwe patiënten 
De eerste zes maanden na diagnose staan in het 
teken van het terugbrengen van de ziekteactiviteit. 
De internationale richtlijn stelt als doel de 
ziekteactiviteit van nieuwe patiënten in de eerste 
zes maanden ten minste onder de 3.2 te brengen, 
oftewel lage ziekteactiviteit.  
 

Hoofdstuk 3

Inzichten en verbeterinitiatieven

* Verkregen a.d.h.v. PROMs. ** Alleen opgehaald voor nieuwe patiënten.
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In figuur 9 en 10 wordt de gemiddelde DAS28- 
score weergeven bij diagnose en zes maanden 
na diagnose, zowel ongecorrigeerd als 
gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, reumafactor, 
anti-CCP en sociaaleconomische status. Deze 
casemixcorrectie is uitgevoerd met behulp van 
een generalized least squares linear model.
De gecorrigeerde DAS28-scores in de figuur zijn 
te interpreteren als de geschatte gemiddelde 
DAS28-score voor een zestigjarige man, met 
een gemiddelde sociaaleconomische status en 
negatieve reumafactor en anti-CCP. Voor deze 
casemixcorrectie zijn alle RA patiënten geselecteerd 

die in de periode 2016 tot en met 2019 tenminste 
één geregistreerde DAS28-bepaling op baseline 
en zes maanden daarna hadden, en waarvoor 
reumafactor en anti-CCP bekend waren.  

Uit de gecorrigeerde DAS28-scores zes maanden 
na diagnose, blijkt dat de ziekenhuizen na de eerste 
zes maanden van de behandeling gemiddeld 
uitkomen op een DAS28-score tussen 2.0 en 2.5, 
oftewel remissie. Daarmee voldoet het grootste 
deel van de patiënten aan de eerder genoemde 
internationale richtlijn die als doel stelt de 
ziekteactiviteit in de eerste zes maanden ten 

minste onder de 3.2 te brengen. Verder kunnen we 
uit de gecorrigeerde DAS28-scores zes maanden 
na diagnose opmaken dat de resultaten van de 
Santeon ziekenhuizen zeer vergelijkbaar zijn. Op 
het oog realiseert het Medisch Spectrum Twente 
een iets lagere gemiddelde DAS28-score dan de 
andere twee ziekenhuizen, maar wanneer we 
ook het 95%-betrouwbaarheidsinterval in acht 
nemen, lijken de verschillen klein. Twee belangrijke 
kanttekeningen bij het interpreteren van gemiddelde 
DAS28-scores zijn dat ziekenhuizen meer DAS28-

bepalingen uitvoeren bij patiënten die er slechter 
aan toe zijn, om zo nauwkeurig en hoogfrequenter 
inzicht te krijgen in het verloop van de ziekte en 
dat de DAS28-score tevens wordt beïnvloedt door 
factoren als therapietrouw, farmacogenetica en 
comorbiditeit. Als laatste valt op dat het St Antonius 
Ziekenhuis een hogere DAS28-score heeft bij 
aanvang. Hier is onderzoek naar gedaan, maar geen 
aanwijsbare reden voor gevonden. 
Figuren 11 en 12 tonen het percentage patiënten 
dat zes maanden na diagnose een lage 

 figuur 12

 figuur 11

 figuur 9

 figuur 10

H2 2017 t/m H1 2020

H2 2017 t/m H1 2020

2016 t/m 2019

2016 t/m 2019

% Nieuwe patiënten dat 6 maanden na diagnose in remissie is

% Nieuwe patiënten dat 6 maanden na diagnose een lage ziekteactiviteit heeft

Gemiddelde DAS28-score bij diagnose - nieuwe patiënten 

Gemiddelde DAS28-score 6 maanden na diagnose - nieuwe patiënten 
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ziekteactiviteit heeft of in remissie is. Zoals te 
zien in figuur 11 wordt de internationale richtlijn 
die als doel stelt de ziekteactiviteit in de eerste 
zes maanden ten minste onder de 3.2 te brengen, 
oftewel lage ziekteactiviteit, bij het grootste deel 
van de patiënten behaald. Bij een gedeelte van 
de nieuwe patiënten wordt de ziekteactiviteit 
in de eerste zes maanden zelfs onder de 2.6 
gebracht, oftewel remissie (zie figuur 12). Twee 
belangrijke kanttekeningen bij het interpreteren 
van de data zijn dat de uitkomsten in de laatste 
cyclus minder betrouwbaar zijn, aangezien er als 
gevolg van COVID-19 minder DAS28-bepalingen 
zijn uitgevoerd. En dat de uitkomsten niet zijn 
gecorrigeerd voor verschillen in demografische 
kernmerken en kernmerken van ziekteverloop, 
waarvan we eerder hebben gezien dat deze 
verschillen tussen ziekenhuizen.

Doel: gezamenlijk behandelprotocol
Voor de behandeling van nieuwe reumapatiënten 
volgen de Santeon ziekenhuizen de Europese 
en nationale richtlijnen. Echter, die richtlijnen 
laten ruimte, bijvoorbeeld wat betreft keuze van 
medicatie, dosis en manier van toediening. Als 
gevolg daarvan zijn de werkwijzen zoals gehanteerd 
niet alleen tussen de drie Santeon ziekenhuizen 
verschillend (zie figuur 13), maar ook tussen 
verschillende behandelaren binnen de ziekenhuizen.

Op basis van de protocollen en de vergelijkbare 
uitkomsten, die allen ruim binnen de gestelde 
internationale richtlijnen vallen, hebben de 
ziekenhuizen met elkaar als doel gesteld om te 
komen tot een gezamenlijk, patiëntvriendelijk 
behandelprotocol, geoptimaliseerd voor 
onder andere patiëntcomfort en kosten, met 
gelijkblijvende of toenemende kwaliteit van zorg. 

 figuur 13

Gebruikte protocollen voor de start van de behandeling

•  MTX 15mg en opbouwen binnen 3 maanden tot 25mg

•   Steroiden: afbouwschema: 15mg binnen 8 weken naar 0 of depomedrol 120mg 
intramusculair

•  Na drie maanden o.b.v. ziekteactiviteit en prognose overstap naar bDMARD
•  Zo niet, dan toevoegen sulfazanine
•  Bij DAS28 boven 2.6 bDMARD of TS 

•  MTX 20mg subcutaan i.c.m. plaquinil (HCQ) 400mg
•  Na 1 maand MTX ophogen naar 25mg
•  Na 2 maanden MTX ophogen naar 30mg (indien nodig o.b.v. DAS28-score)
•  Optioneel: eenmalig steroïden – 120mg triamcinolon intramusculair

•  Vervolgstap kan ook steroïden systemisch

•  Na 4 maanden o.b.v. DAS28 eventueel TNF-blocker toevoegen
•  Bridging: toevoegen steroïden of sulfasalazine

•  MTX 15mg en opbouwen binnen 2 maanden tot 25mg

•   Bij hoge ziekteactiviteit en/of reumafactor en/of anti-ccp positief: predison per os 
of intramusculair – startdosering varieert

•  Bij lage ziekteactiviteit geen verdere actie
•  Als DAS28 boven 3.2 dan start HCQ en/of sulfasalazine en/of steroïden

Maasstad
Ziekenhuis

Medisch 
Spectrum 
Twente

St. Antonius 
Ziekenhuis

Start

Start

Start

Bridging

Bridging

Bridging

Vervolg
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Afbouwen biologicals chronische patiënten
De gemiddelde ziekteactiviteit van chronische 
patiënten berekend met de area under the curve 
(AUC) methode, waarbij rekening is gehouden 
met de tijd tussen verschillende metingen, staat 
weergegeven in figuur 14. Alle drie de ziekenhuizen 
hebben een gemiddelde DAS28-score lager dan 
3.2. Dit wijst erop dat het grootste deel van de 
chronische patiënten een lage ziekteactiviteit 
heeft. Hoewel de gemiddelden niet voor casemix 
zijn gecorrigeerd en voorzichtig moeten worden 
geïnterpreteerd, valt wederom op dat de verschillen 
tussen de ziekenhuizen klein zijn. 

Doorgaans streven reumatologen naar minimali-
satie van medicatie in verband met bijwerkingen en 
de hoge kosten van reumamedicatie. Hierbij gaat 
het vooral om het minimaliseren van de zogeheten 
DMARDs. Ook de Santeon ziekenhuizen sturen 
daarom, indien mogelijk voor een patiënt, zoveel 
mogelijk aan op het tijdig afbouwen of stopzetten 
van het medicatiegebruik.

Uit figuur 15 blijkt dat in 2018, 2019 en 2020 zo’n 
20% tot 30% van de chronische patiënten in 
de Santeon ziekenhuizen biologicals gebruikte. 
Naar aanleiding van dit percentage is de ambitie 

uitgesproken om te onderzoeken of het gebruik 
van biologicals teruggebracht kan worden zonder 
dat de uitkomsten verslechteren. Uiteraard wordt 
hierbij met name gekeken naar patiënten met lage 
ziekteactiviteit.

Aanpak afbouw verschilt per ziekenhuis en per 
reumatoloog
Om een beter begrip te krijgen van het onderwerp, 
hebben de ziekenhuizen gekeken naar hoe zij op dit 
moment omgaan met het afbouwen van biologicals 
bij chronische patiënten. De resultaten daarvan zijn 
te zien in figuur 16. In deze analyse is per ziekenhuis, 
voor de periode 2016 tot en met 2019, gekeken 
bij welk deel van de patiënten er in welke mate is 
afgebouwd. Een dosisreductie >0% betekent dat 
er is afgebouwd, ofwel door het verminderen van 
de standaard gebruikersfrequentie, ofwel door 
het verminderen van de standaarddosering, maar 
zegt niets over de mate waarin is afgebouwd 
ten opzichte van de standaarddosering. Een 
dosisreductie van >30%, >50% en >70% geeft aan 
in welke mate er is afgebouwd ten opzichte van 
standaarddosering. 
 

 figuur 15

 figuur 16
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Medicijn Standaarddosering

Abatacept 1 keer per week 125mg

Adalimumab 1 keer per 2 weken 40mg of 1 keer per week 20mg

Etanercept 1 keer per week 50mg / 2 keer per week 25mg

Tocilizumab 1 keer per week 162mg
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 figuur 17

2016 t/m 2019

Kaplan-Meier curves: flare-free survival na start afbouwen biologicals  
– chronische patiënten 

Uit het figuur is op te maken dat er variatie is in 
hoe de Santeon ziekenhuizen omgaan met de 
afbouw van biologicals, waarbij in het St. Antonius 
Ziekenhuis patiënten vaker en sneller lijken af te 
bouwen dan in het Maasstad Ziekenhuis en het 
Medisch Spectrum Twente. De medicijnen die in 
deze analyse mee zijn genomen en bijbehorende 
standaarddoseringen zijn terug te vinden in de 
tabel. In deze analyse is overigens alleen gekeken 

naar de subcutane toediening van medicatie, dus in 
het onderhuidse weefsel.
Uit de analyse blijkt dat er variatie is in hoe de 
Santeon ziekenhuizen omgaan met de afbouw van 
biologicals. Uit gesprekken met de reumatologen 
en uit verschillende publicaties (bijvoorbeeld: 
“Doctors’ preferences in de-escalating DMARDs in 
rheumatoid arthiritis: a discrete choice experiment”; 
Arthritis Research & Therapy; (2017) 19:78) blijkt dat 

de aanpak niet alleen varieert tussen ziekenhuizen, 
maar ook tussen individuele reumatologen in 
hetzelfde ziekenhuis. Voor deze variatie zijn veel 
mogelijke oorzaken aan te wijzen, waaronder 
bijvoorbeeld andere uitgangspunten qua aantallen 
gezwollen gewrichten, voorgeschiedenis van 
patiënten met erosieve ziektes, duur van een 
remissie en patiëntvoorkeuren. Daarnaast lijkt ook 
de betrokkenheid van de betreffende reumatoloog 
bij studies naar het afbouwen van biologicals van 
invloed. 

Doel: gezamenlijk afbouwprotocol
Een meer fundamentele oorzaak van de variatie 
is het ontbreken van internationale richtlijnen 
en standaarden voor de afbouw van biologicals 
bij chronische patiënten. Daarom hebben de 
Santeon ziekenhuizen afgesproken om toe te 
werken naar een gezamenlijk afbouwprotocol 
voor gebruik in de eigen ziekenhuizen. Belangrijk 
daarbij is dat het toekomstige protocol ruimte laat 
voor specifieke wensen en eigenschappen van de 
individuele patiënt. Echter, om tot een gezamenlijk 
afbouwprotocol te komen zijn verschillende 
verdiepende onderzoeken nodig. 

Relatie tussen afbouwen biologicals en 
ziekteactiviteit 
Figuur 16 laat zien dat er variatie is in hoe de 
Santeon ziekenhuizen omgaan met de afbouw van 
biologicals. Als eerste stap richting een gezamenlijk 
afbouwprotocol hebben de Santeon ziekenhuizen 
gekeken hoe vaak en hoe snel een flare optreedt bij 
chronische patiënten, die het gebruik van biologicals 
afbouwen (figuur 17). Specifiek is gekeken bij hoeveel 
procent van de chronische patiënten die tussen 
2016 en 2019 één van de biologicals (uit de tabel 
onder figuur 16) gebruikte, een bepaalde periode 
na start van het afbouwen, een flare optrad. Als 
definitie van flare is hierbij gehanteerd: een DAS28-
score boven de 3.2. De mate van afbouwen is in 
deze analyse buiten beschouwing gelaten. De 
resultaten zijn weergegeven in figuur 17 en in de 
tabel. Hieruit blijkt dat er weinig variatie lijkt te zijn 
tussen de ziekenhuizen in de tijd tot het optreden 

van een flare. Om hier aanvullende conclusies uit te 
trekken, is echter extra onderzoek nodig.

Vervolgstappen: studie gestart om te komen  
tot voorspellend model
Om een solide basis te leggen voor een 
gemeenschappelijk afbouwprotocol, zijn de Santeon 
ziekenhuizen als vervolgstap op bovenstaande 
analyse, gestart met diverse vervolgonderzoeken 
om te komen tot een prospectief voorspellend 
model. 

Eén van de vervolgonderzoeken is een herhaling 
van bovenstaande analyse op flares, maar dan 
met een controlegroep. Het samenstellen van een 
representatieve controlegroep – waar niet wordt 
afgebouwd, maar die vergelijkbare DAS28-scores 
hebben – is daarbij een uitdaging. Een ander 
vervolgonderzoek gaat dieper in op de periode 
nadat een flare optreedt. Voor een effectief 
protocol is namelijk niet alleen van belang óf een 
flare optreedt, maar ook hoe snel de ziekteactiviteit 
vervolgens weer omlaag te brengen is, en hoeveel 
medicatie daarvoor nodig is. 

Het uiteindelijke doel van de studie is om op 
basis van real-life uitkomsten van de afgelopen 
jaren, te komen tot een model dat op basis van 
patiëntkenmerken (comorbiditeit, rookgedrag 
en BMI) en parameters van het ziekteverloop 
(ziekteactiviteit, reumafactor, duur van remissie en 
eerdere flares), voorspelt wat het meest geschikte 
afbouwmoment is en welk afbouwschema 
daarbij past. Ook bestuderen de onderzoekers 
de mogelijkheid om PROMs mee te nemen als 
belangrijke voorspellende parameter. De studie 
draagt daarmee bij aan het personaliseren van de 
zorg voor reumapatiënten. Hoe meer informatie 
we kunnen halen uit voorspelmodellen, hoe beter 
zorgverleners kunnen inschatten welke zorg het 
beste past bij het specifieke klachtenpatroon van 
patiënten.  

  Flare opgetreden Flare opgetreden  

  bij >25% van populatie bij >50% van populatie

Maasstad Ziekenhuis 11.5 maanden 34.9 maanden

Medisch Spectrum Twente 7.3 maanden 25.3 maanden

St. Antonius Ziekenhuis 8.3 maanden Geen data beschikbaar 
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Waar eerdere studies gebruikmaakten van een 
gerandomiseerde populatie, is de kracht van deze 
studie dat – dankzij de Santeon samenwerking – 
de te onderzoeken populatie groot genoeg is om 
hem uit te voeren met real-life data. Zodra het 
prospectieve model gereed is, zal het in de tweede 
fase van het onderzoek gevalideerd worden. De 
Santeon ziekenhuizen richten zich hierbij op een 
wetenschappelijke publicatie, om zo bij te dragen aan 
een convergerende aanpak in het bredere zorgveld.

“Het afbouwen van biologicals wordt door patiënten 
als spannend gezien. Ook wordt vaak gedacht dat 
het gedaan wordt om kosten te besparen. Echter, 
het minderen van medicatie is vaak het hoofddoel. 
Daarbij is er tegenwoordig veel ruimte voor je eigen 
inbreng als patiënt. Voorlichting over de reden van 
afbouwen en het proces is daarom heel belangrijk. Dit 
geeft je als patiënt vertrouwen.” 

Clementine Ophuis, ervaringsdeskundige  
Medisch Spectrum Twente

Concrete verbeteracties die al in gang zijn gezet
De onderzoeken en vervolganalyses zoals hiervoor 
beschreven, richten zich erop het afbouwen van 
biologicals bij chronische patiënten structureel 
te verbeteren. In de tussentijd zetten de Santeon 
ziekenhuizen ook in op direct implementeerbare 
acties om het afbouwen van biologicals te 
stimuleren en zo het gebruik ervan terug te dringen, 
uiteraard in relatie met de zieketactiviteit. De 
ziekenhuizen zetten bijvoorbeeld in op actieve 
discussies in de vakgroepen, zodat de reumatologen 
zich voortdurend bewust zijn van hun afwegingen 
om wel of niet over te gaan tot afbouwen, en die 
ook met elkaar bespreken. Daarnaast richten de 
ziekenhuizen zich op goede patiëntvoorlichting, 
zodat iedere patiënt vanaf de start van de 
behandeling het gehele traject overziet en kan 
wennen aan het idee dat de medicatie op een later 
moment ook weer afgebouwd gaat worden. Dit 
kan spanning en terughoudendheid bij patiënten 
wegnemen, waardoor de beslissing tot afbouwen 
sneller genomen kan worden. 

 figuur 18

Voorbeeld beslisondersteuning in EPIC 

In het St. Antonius Ziekenhuis is het reuma-
zorgpad ingebouwd in Epic. Het systeem kijkt naar 
de DAS28-score en of op basis hiervan het door 
reumatologen aangeklikte beleid overeenkomt met 
het algemeen geldende beleid. Wanneer dit niet zo 
is, toont deze een alert waarin wordt aangegeven 
wat het verwachte beleid is, met de vraag wat de 
reden is dat hiervan afgeweken wordt. Zo worden zij 
gestimuleerd om actief te overwegen medicatie af 
te bouwen en wordt hen gevraagd expliciet vast te 
leggen waarom zij daar in bepaalde gevallen toch 
niet voor kiezen (zie figuur 18).

“Bij het invullen van beleid welke afwijkt van het 
geadviseerde beleid bij de desbetreffende DAS28-
score geeft het zorgpad automatisch een alert. 
Hierdoor wordt er ten alle tijde een bewuste keuze 
gemaakt ten aanzien van de gevoerde behandeling.” 

Anièla White, adviseur Innovatie Epic in het  
St. Antonius Ziekenhuis

Verbeteren proces rond herhaalmedicatie
De behandeling van chronische reumapatiënten 
bestaat voor een belangrijk deel uit medicatie, 
waaronder biologicals. Dit type medicatie wordt 
alleen verstrekt door de ziekenhuisapotheek en 
kunnen patiënten niet bij hun eigen lokale apotheek 
verkrijgen. De Santeon ziekenhuizen hebben 
gekeken hoe ze het proces rond aanvragen en 
uitgeven van herhaalmedicatie kunnen verbeteren, 
zodat het prettiger is voor de patiënt, leidt tot 
minder verspilling en een accurater inzicht geeft in 
de actuele situatie van de patiënt.

Verbeteractie op basis van signaal vanuit 
patiënten
Voor het St. Antonius Ziekenhuis waren signalen 
vanuit patiënten aanleiding om dieper op de 
herhaalmedicatie in te gaan. In dat ziekenhuis 
kunnen patiënten zelf – via een online portaal – hun 
herhaalmedicatie aanvragen. Vervolgens geeft de 
reumatoloog daar een digitaal akkoord op en krijgt 
de patiënt het bericht dat de medicatie kon worden 
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opgehaald. Echter bleek het voor te komen dat de 
ziekenhuisapotheek niet op de hoogte was van de 
uitgifte, de medicatie nog niet gereed was en de 
patiënt een dag later terug moest komen.
Een multidisciplinair team bestaande uit de 
ziekenhuisapotheek, de afdeling reumatologie en 
lean-experts heeft samen het hele proces rond 
herhaalmedicatie in kaart gebracht. Dat heeft er 
toe geleid dat processtappen zonder toegevoegde 
waarde zijn geëlimineerd. Zo werden voorheen 
bijvoorbeeld de recepten fysiek geprint, naar de 
ziekenhuisapotheek gestuurd, daar gescand en 
vervolgens weggegooid. Dat proces was niet alleen 
inefficiënt, het kende ook vanuit het oogpunt van 
bescherming van persoonsgegevens de nodige 
risico’s. 

In het nieuwe proces is de regie verplaatst naar 
de ziekenhuisapotheek. Zij geven patiënten nu 
voor maximaal drie maanden biologicals mee en 
sturen een automatisch bericht zodra die voorbij 

zijn. De patiënt kan dan de nieuwe medicatie 
ophalen. Mocht de patiënt de medicatie niet komen 
ophalen, gaat er een automatisch signaal naar de 
behandelend reumatoloog die direct contact op kan 
nemen met de patiënt. 

Verbeteractie op basis van verdiepende analyse
Ook in het Maasstad Ziekenhuis heeft men de 
herhaalmedicatie nadrukkelijk onder de loep 
genomen. Daar was de directe aanleiding een 
analyse naar het gebruik van biologicals. Voor 
een hele serie patiënten hebben zij de momenten 
van medicatie-uitgifte in beeld gebracht, inclusief 
de periode die de patiënten met de uitgegeven 
medicatie kunnen overbruggen. Figuur 19 toont de 
resultaten van deze analyse voor vier illustratieve 
patiënten. De kleine balkjes in ieder van de figuren 
tonen de uitgiftedata en de periode waarvoor 
de medicatie is uitgeschreven. De dikke balken 
onderaan ieder van de figuren geeft de optelling 
weer van de kleine balkjes. De openingen tussen de 

dikke balken zijn de periodes waarin de patiënt – als 
men zich heeft gehouden aan de voorgeschreven 
medicijninname – niet over medicatie beschikte. 

Conclusie uit het figuur is dat niet alle patiënten 
hun medicatie ophaalden met de frequentie die je 
zou verwachten. Uit de analyse kwam dat het zou 
gaan om 10% van de biological-gebruikers. Daar 
kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag 
liggen, zoals het tijdelijk stoppen vanwege een 
andere behandeling, het niet tijdig innemen van 
de medicatie, het afbouwen van medicatie zonder 
aanpassing van het recept of het simpelweg niet 
ophalen van de medicatie bij de apotheek. 

Ter verbetering heeft het Maasstad Ziekenhuis, 
samen met een aantal patiënten uit het 
patiëntenpanel, een aantal oplossingsrichtingen 
bedacht en geprioriteerd. Bijvoorbeeld het koppelen 
van nieuwe patiënten aan chronische patiënten 
die ervaring hebben met biologicals, zodat zij 
goed worden voorgelicht en laagdrempelig al hun 
vragen kunnen stellen. Of het versimpelen van het 
proces rond uitgifte van herhaalmedicatie. Deze 
oplossingen worden momenteel uitgewerkt en 
geïmplementeerd door het verbeterteam, in nauwe 
samenwerking met de patiënten. 

Tessa Bosch, ziekenhuisapotheker en Klinisch 
Farmacoloog in het Maasstad Ziekenhuis, ziet 
verschillende mogelijkheden om het gebruik van 
biologicals te verbeteren. “Het zou interessant zijn 
als wij vanuit de poliklinische apotheek, een alert 
kunnen sturen als we zien dat een reumapatiënt 
geen of minder medicatie neemt dan eigenlijk 
voorgeschreven. Soms zien we namelijk dat er gaten 
zitten in het gebruik van biologicals, zeer kostbare 
medicijnen, en een patiënt dus niet therapietrouw is, 
terwijl dat wellicht vanuit de reumatoloog (nog) niet 
is gesignaleerd. Een ander idee zou zijn om standaard 
spiegels af te nemen om te kijken of de medicatie wel 
(in de juiste hoeveelheid) gebruikt wordt.” Deze ideeën 
worden besproken en uitgewerkt in het verbeterteam.

Bij het Medisch Spectrum Twente wordt dure 
medicatie door de reumatoloog voorgeschreven 
tot aan het volgende consult. Zij herkent de 
knelpunten rondom herhaalmedicatie en volgt 
de verbeteracties en ontwikkelingen van het St. 
Antonius Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis.

2   PROMs voor gepersonaliseerde zorg en 
Samen Beslissen 

Eén van de uitgangspunten van Value-Based 
Health Care is dat het draait om de zorguitkomsten 
die voor de patiënt het belangrijkst zijn. PROMs 
spelen in gepersonaliseerde zorg een grote rol. De 
PROMs die gebruikt zijn binnen deze verbetercylcus 
zijn gebaseerd op de ICHOM standaard set. Het 
ophalen van PROs gebeurt via vragenlijsten, waarin 
patiënten duidelijk maken hoe ze zich voelen op de 
verschillende PROMs domeinen. 

Uit onderzoek blijkt dat artsen en patiënten het 
belang van bepaalde uitkomsten anders wegen 
(zie bijvoorbeeld: Studenic Arthritis Rheum. 2012; 
64(9):2814-23). Waar artsen typisch meer nadruk 
leggen op ziekteactiviteit (DAS28), gezwollen 
gewrichten en labuitslagen, hechten patiënten 
meer waarde aan bijvoorbeeld participatie, 
zelfredzaamheid en slaapproblemen. Deze 
indicatoren kunnen in elkaars verlengde liggen, 
maar dat is niet voor iedere patiënt, in iedere 
situatie het geval. PROMs geven daarmee 
handvatten om het gesprek tussen patiënt en 
zorgverlener te laten gaan over de persoonlijke 
situatie van de patiënt en de thema’s die er op dat 
moment voor hen echt toe doen. 

Inzet van PROMs tijdens consulten
De toepassing van PROMs ter ondersteuning 
van de dagelijkse reumazorg is een relatief nieuw 
speelveld. Om de PROMs optimaal te benutten 
tijdens gesprekken tussen de patiënt en de 
zorgverlener, hebben de Santeon ziekenhuizen 
een gezamenlijke training opgesteld om haar 
medewerkers daarin te begeleiden. Deze 
geaccrediteerde nascholing legt uit hoe men 

 figuur 19

Medicatiegebruik voor vier illustratieve patiënten
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PROMs het beste in de spreekkamer in kan zetten 
en hoe dat kan leiden tot de situatie waarin 
arts en patiënt samen, op basis van de juiste 
informatie, keuzes maken over de behandeling. 
Aan de eerste training namen ruim dertig 
zorgmedewerkers deel, waaronder reumatologen, 
reumaverpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten, AIOs, doktersassistenten, huisartsen in 
opleiding, reumapatiënten, projectleiders en data-
analisten. De Santeon ziekenhuizen werken aan 
een vervolg op deze sessie. Vanuit het Experiment 
Uitkomstindicatoren van Santeon wordt daarnaast 
een e-learning ‘Gespreksvaardigheden samen 
beslissen en het gebruik van zorguitkomsten’ 
aangeboden.

“Dankzij PROMs kun je je meer inleven in de situatie 
en de klachten van iedere specifieke patiënt. Je kunt 
het gesprek direct toespitsen op wat zij moeilijk 
vinden en waar zij hulp bij nodig hebben.”

 Jacqueline Luttikholt, reumaverpleegkundige  
in het Medisch Spectrum Twente

Gebruik van visualisatietools
Om de PROMs effectief te bespreken tijdens een 
consult is visualisatie belangrijk. Zo zien zowel patiënt 
als zorgverlener in één oogopslag de actuele situatie, 
de opvallende uitkomsten die aandacht behoeven en 
eventueel ook historische patronen. De drie Santeon 
ziekenhuizen werken ieder met een systeem om de 
PROMs te visualiseren in de spreekkamer. Helaas is 
het (nog) niet mogelijk dit in gezamenlijkheid te doen, 
doordat de ziekenhuizen werken met verschillende 
EPD’s en PROMs op andere manieren worden 
verzameld en verwerkt, bijvoorbeeld omdat zij wel of 
niet werken met online zorgpaden. Uiteraard streven 
de ziekenhuizen wel naar uniforme adviezen met 
betrekking tot de PROMs.

Het Medisch Spectrum Twente gebruikt een 
dashboard via mijnreumacentrum.nl, ontwikkeld 
als onderzoeksdatabase, benchmarktool en 
patiëntenportaal, waarin verschillende indicatoren 

samenkomen, waaronder ziekteactiviteit, PROMs 
en medicatiegebruik (zie figuur 20). Het Maasstad 
Ziekenhuis maakt gebruik van het Joint Decision 
Dashboard. Dit dashboard in het elektronische 
patiëntendossier HiX, gemaakt met een subsidie 
van het Zorginstituut, maakt de PROMs-
uitkomstindicatoren, klinische parameters, zoals 
de DAS28-score, en de labwaarden inzichtelijk 
(zie figuur 21). Ook staat het actuele medicatie-
overzicht van de patiënt in het dashboard 
weergegeven. Het St. Antonius Ziekenhuis werkt 
aan een vergelijkbare visualisatie in het elektrische 
patiëntendossier Epic.

“We hebben patiënten gevraagd naar feedback op 
onze PROMs-dashboards. We vinden het belangrijk 
om hun input mee te nemen, omdat zij er anders 
naar kijken dan een medisch professional. Uit die 
gesprekken bleek bijvoorbeeld dat zij de voorkeur 
gaven aan simpelere overzichten.”

Angelique Weel-Koenders,  
reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis 

De PROMs-dashboards bieden de patiënt ook de 
mogelijkheid het eigen (ziekte)beloop over de tijd
terug te zien, wat waardevolle informatie op 
kan leveren. Dankzij het datavolume dat de 
samenwerking met zich meebrengt, is het idee 
dat de dashboards patiënten in de toekomst 
ook de mogelijkheid geven om zich te vergelijken 
met vergelijkbare patiënten, ook wel patients like 
me. Daarmee weten patiënten beter wat ze van 
het traject kunnen verwachten en het kan een 
geruststelling zijn om te zien dat hun ziekteverloop 
geen uitzondering is.
Het Maasstad Ziekenhuis is hier reeds mee gestart. 
Uit gesprekken met patiënten blijkt overigens 
dat niet iedere patiënt waarde hecht aan deze 
informatie. Daarom werken de ziekenhuizen
toe naar een situatie waarin ze dashboards verder 
kunnen personaliseren op basis van de specifieke
situatie en wensen vanuit de patiënt.

 figuur 20

 figuur 21

Illustratieve selectie uit PROMs-dashboard Medische Spectrum Twente

Illustratieve selectie uit PROMs-dashboard Maasstad Ziekenhuis
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 Figuur 22

PROMs opgehaald voor scorekaart

Samen beslissen 
De dashboards die de Santeon ziekenhuizen 
gebruiken, geven inzicht in de situatie van een 
individuele patiënt. Deze inzichten ondersteunen 
het samen beslissen, waarin arts en patiënt 
gezamenlijk bespreken welke behandeling het beste 
past. De zorgverleners worden hierop getraind 
en alle drie de ziekenhuizen proberen goede 
voorlichting te geven over het belang van samen 
beslissen. Zo heeft het Maasstad bijvoorbeeld een 
specifieke websitepagina voor reumapatiënten 
over samen beslissen. Hierop staat onder andere 
een animatie die uitlegt hoe samen beslissen 
wordt ingericht en wat de voordelen ervan zijn. 
Ook gebruiken zij in de spreekkamer het reuma 
web, wat als doel heeft om samen met de patiënt 
behandeldoelen te bepalen en invulling te geven 
aan de behandeling.
Andere manieren waarop de Santeon 
ziekenhuizen zich inzetten voor samen beslissen 
zijn bijvoorbeeld het gebruik van de website 
reumamedicatiekeuzehulp.nl, waar patiënten 
medicatie kunnen vergelijken en hun persoonlijke 
voor- en nadelen kunnen afwegen. Zij kunnen dit 
overzicht uitprinten en meenemen bij een gesprek 
met de reumatoloog. Ook werkt het Medisch 
Centrum Twente, samen met een patiëntenpanel, 
aan een app waarmee patiënten op afstand 
gemonitord kunnen worden en zelf de regie kunnen 
nemen ten aanzien van het moment dat zij een 
consult bij de behandelaar wensen.

Selectie van vragenlijsten
De Santeon ziekenhuizen gebruiken PROMs om 
meer inzicht te krijgen in de volgende vijf domeinen: 
pijn, vermoeidheid, beperking activiteiten, algehele 
gezondheid, en vermogen tot (huishoudelijk) werk 
en productiviteit. Niet ieder ziekenhuis gebruikt 
voor ieder onderwerp dezelfde vragenlijst. Dat 
heeft verschillende redenen, waaronder de 
koppeling met het ziekenhuisinformatiesysteem, 
wetenschappelijke samenwerkingen en afstemming 
met andere specialismen binnen hetzelfde 
ziekenhuis. Hierdoor zijn de uitkomsten tussen de 
ziekenhuizen onderling nu nog lastig vergelijkbaar. 
Zodra het totaal aantal PROMs-metingen in de 
Santeon ziekenhuizen groot genoeg is, kan dit 
grotendeels verholpen worden door gebruik te 
maken van vertaaltabellen. Figuur 22 laat zien 
welke vragenlijsten de ziekenhuizen nu hanteren 
voor ieder van de domeinen.

Uitdaging: verhogen van de respons
De Santeon ziekenhuizen streven ernaar om van 
iedere patiënt tenminste eens per jaar op ieder van 
de vijf domeinen een compleet ingevulde vragenlijst 
te ontvangen. Bij nieuwe patiënten is het wenselijk 
na een half jaar alle ingevulde vragenlijsten te 
ontvangen. In 2020 hebben de ziekenhuizen dit 
streven door COVID-19 helaas niet volledig behaald. 
Wél hebben alle drie de ziekenhuizen hier in deze 
periode zeer actief op ingezet. Door de ingevulde 
PROMs was er, ondanks dat er minder DAS28-

  Pijn Vermoeidheid Beperking  Algehele Vermogen tot (huishoudelijk)

    activiteiten gezondheid werk en productiviteit

Maasstad Ziekenhuis RAID FACIT-F HAQ-di EQ5D-VAS WPAI

Medisch Spectrum Twente VAS VAS  HAQ-di EQ5D-VAS Wordt momenteel niet  

      uitgevraagd

St. Antonius Ziekenhuis VAS FACIT-F HAQ-di EQ5D-VAS WPAI

Dit betreft de selectie voor de scorekaart, ziekenhuizen gebruiken meerdere vragenlijsten.



38 •  Samen Beter Inflammatoire Artritis Samen Beter Inflammatoire Artritis • 39

metingen plaatsvonden door de geldende COVID-
beperkingen, toch de mogelijkheid om zicht te 
houden op het ziekteverloop van patiënten. 
Deze onvoorziene situatie liet gelijk duidelijk zien 
hoe groot de toegevoegde waarde van PROMs is, 
juíst met de komst van digitale zorg. Het geeft 
de mogelijkheid om te zorgen dat, als fysieke 
zorg al dan niet bewust een periode afgeschaald 

wordt, de zorg van hoge kwaliteit blijft. Dit geldt 
uiteraard voor alle aandoeningen, echter voor RA 
in het bijzonder, aangezien minder fysieke zorg 
het bepalen van DAS28-scores bemoeilijkt, wat 
er toe kan leiden dat er minder stuurinformatie 
voorhanden is (zie aanvullend hoofdstuk 3). PROMs 
zouden dit voor een gedeelte kunnen ondervangen.

Figuur 23 toont de PROMs-respons over 2020 voor 
chronische patiënten. Alle drie de ziekenhuizen 
registreren de respons inmiddels, echter doen zij dit 
(nog) niet op dezelfde wijze (zie de tabel).

De ziekenhuizen proberen op verschillende 
manieren te werken aan het verhogen van de 
respons op PROMs en de juiste timing hiervan.
Het belangrijkste doel is hierbij relevant gebruik 
in de spreekkamer. Dit doen zij onder andere door 
de tijd en moeite die het de patiënt kost om de 
vragenlijsten in te vullen te beperken door het 
invullen zo simpel mogelijk te maken. Alle Santeon 
ziekenhuizen onderzoeken de mogelijkheid om 
bij patiënten met diverse comorbiditeiten de 
PROMs die overlappen tussen de verschillende 
aandoeningen maar één keer uit te zetten. In het 
Maasstad worden (extra) vragenlijsten uitgezet als 
bijvoorbeeld uit het gesprek met de patiënt naar 
voren komt dat voor een domein zoals vermoeidheid 
meer aandacht nodig is. Dit stelt hen ook in staat 
om steeds beter te sturen op uitkomstindicatoren 
die voor de patiënt relevant zijn.

In de toekomst verwachten de ziekenhuizen ook 
gebruik te kunnen maken van zogeheten computer 
adaptive testing (CAT) vragenlijsten, die de 
vervolgvraag aanpassen aan de hand van het 
antwoord op eerdere vragen. Hierdoor zou men 
met veel minder vragen een betrouwbaar antwoord 
kunnen genereren. Zeker bij een chronische 
aandoening als RA, waar mensen in principe jaar 
op jaar dezelfde vragenlijst krijgen, kan dat de 
motivatie verhogen om de vragenlijst in te vullen.
Daarnaast werken de ziekenhuizen aan het 
verbeteren van verschillende processen, waardoor 
patiënten vaker en actiever worden herinnerd aan 
het invullen van de vragenlijsten. Dat begint bij het 
geven van toelichting op het gebruik van PROMs 
om zo de toegevoegde waarde ervan voor de 
patiënt te onderstrepen. Vervolgens is het belangrijk 
dat de reumatologen, de verpleegkundigen, de 
secretaresses en de baliemedewerkers de patiënt bij 

ieder contact vragen naar de vragenlijsten en hen 
herinneren aan of complimenteren voor het invullen 
ervan. Ook creëren de ziekenhuizen de mogelijkheid 
om de PROMs in te vullen op een tablet, terwijl de 
patiënt wacht op zijn of haar afspraak. In het St. 
Antonius Ziekenhuis werkt men met automatische 
herinneringen via Epic en ook de andere 
ziekenhuizen werken aan een systeem waarmee 
automatisch digitale herinneringen kunnen worden 
verstuurd. 

De belangrijkste factor bij het verhogen van de 
repons is waarschijnlijk het steeds nadrukkelijker 
gebruiken van de PROMs in de spreekkamer.
Als patiënten goede uitleg krijgen over waarom 
PROMs belangrijk zijn, dat vervolgens zelf ervaren 
tijdens een consult en merken dat de behandeling 
daarop wordt aangepast, stijgt de motivatie om de 
vragenlijsten in te vullen. 

Al deze stappen moeten er uiteindelijk toe 
leiden dat PROMs een vast onderdeel zijn voor 
het verkrijgen van inzicht in uitkomsten van de 
behandeling en van het bespreken hiervan in de 
spreek- en huiskamer. Hierdoor kan er toenemende 
mate gepersonaliseerde reumazorg plaatsvinden.

Een beter respons op PROMs zorgt er tevens voor 
dat de Santeon ziekenhuizen de overkoepelende 
resultaten kunnen benutten om uitkomsten met 
elkaar te vergelijken en te leren op groepsniveau.

Eerste resultaten
Figuur 24 toont de eerste Santeon brede 
resultaten voor de twee PROMs-onderwerpen 
waar de Santeon ziekenhuizen dezelfde vragenlijst 
voor hanteren. Aan deze uitkomsten zijn op dit 
moment nog geen conclusies te verbinden omtrent 
uitkomstvariatie, omdat er nog niet is gecorrigeerd 
voor verschillen in demografische kenmerken en 
kenmerken van het ziekteverloop. De PROMs-
respons over 2020 was nog niet hoog genoeg om 
te corrigeren voor casemix, maar zodra dit wel 

 figuur 23

Respons op PROMs – chronische patiënten 

Manier van registreren

januari t/m december 2020

40% 60% 80% 100%20%0

n=2013

Maasstad Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente
Pijn
Vermoeidheid
Beperking activiteiten
Algehele gezondheid
Vermogen tot (huishoudelijk) werk

Totaal alle 5 domeinen

St. Antonius Ziekenhuis
Pijn
Vermoeidheid
Beperking activiteiten
Algehele gezondheid
Vermogen tot (huishoudelijk) werk

n=1134

n=1411

vragenlijst aangeboden en volledig ingevuld
vragenlijst aangeboden maar niet (volledig) ingevuld

vragenlijst niet aangeboden
onbekend of vragenlijst is aangeboden

Maasstad Ziekenhuis 

Als onderdeel van het 
JDS dashboard worden 
de vragenlijsten als een 
set uitgestuurd aan 
patiënten. De weergave 
van de respons is om die 
reden overkoepelend. 
Indien nodig is respons 
op domein inzichtelijk.

Medisch Spectrum Twente 

Stuurt vragenlijsten niet actief uit, maar 
deze zijn voor alle patiënten beschikbaar 
via mijnreumacentrum. De respons 
op het domein algehele gezondheid is 
berekend op basis van de EQ5D-VAS, 
welke in het kader van onderzoek tijdelijk is 
uitgezet. 

St. Antonius Ziekenhuis 

Heeft als stuurinformatie 
het aantal vragenlijsten 
wat is ingevuld beschikbaar. 
Stuurinformatie over het 
uitsturen van vragenlijsten 
en beschikbaarheid van 
actief MijnAntonius account 
(voorwaarde voor digitale 
uitvraag) is onderhanden.
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het geval is gaan we de uitkomsten corrigeren, 
zodat de ziekenhuizen in de toekomst hypotheses 
kunnen formuleren over zorgkwaliteit en eventuele 
verbeterinitiatieven. Een belangrijke aanvulling 
daarbij is dat in de reumazorg, zowel nationaal als 
internationaal, PROMs een steeds nadrukkelijkere 
positie krijgen. Dat geeft op termijn de mogelijkheid 
om de uitkomsten van de Santeon ziekenhuizen 
ook te vergelijken met (inter)nationale PROMs-
standaarden en wetenschappelijke richtlijnen.

3   Digitalisering van zorg voor in de  
spreek- en huiskamer 

Vervangen polibezoeken door digitale en 
telefonische consulten
Digitalisering van zorg is niet nieuw. Ook voor 
COVID-19 experimenteerden de Santeon zieken-
huizen al met digitale consulten en zorg op afstand. 

Door COVID-19 is de urgentie van digitalisering 
van de zorg echter duidelijker geworden. In figuur 
25 is te zien dat voor zowel nieuwe patiënten als 
voor chronische patiënten in alle drie de Santeon 
ziekenhuizen het gemiddelde aantal teleconsulten 
flink is toegenomen in de laatste cyclus. 

Om hier nauwkeuriger inzicht in te krijgen, is een 
verdiepende analyse uitgevoerd. Figuur 26 toont 
voor de eerste helft van 2020, het gemiddelde 
aantal consulten van een chronische patiënt 
per maand, uitgesplitst naar polibezoeken en 
teleconsulten. Daarin is te zien dat vanaf de officiële 
uitbraak van COVID-19 in Nederland (maart 2020) 
het aantal teleconsulten flink toenam.

Deze toename in digitale reumazorg, veelal 
telefonisch, brengt voordelen met zich mee, maar 

 figuur 24

 figuur 25

Eerste resultaten PROMs – chronische patiënten

Gemiddeld aantal (tele)consulten per patiënt bij reumatoloog,  
verpleegkundig specialist, physician assistant of reumaverpleegkundige

2020

Santeon ziekenhuis Gemiddelde HAQ-di score (beperking activiteiten)

0.8

0.8

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.00

Maasstad Ziekenhuis
Medisch Spectrum Twente
St. Antonius Ziekenhuis

licht beperkt ernstig beperkt

0.7

Santeon ziekenhuis Gemiddelde EQ5D-VAS score (algehele gezondheid)

71

65

20 40 60 80 1000

Maasstad Ziekenhuis
Medisch Spectrum Twente
St. Antonius Ziekenhuis

beste gezondheid slechte gezondheid

57

n=540 

n=272

n=390

n=368

n=55

n=407

H2 2017 t/m H1 2020 en 2018 t/m 2020

Santeon ziekenhuis Periode

6 82 40

2018

2019

2020 n=2013

n=2019

n=1766Maasstad Ziekenhuis

2018

2019

2020 n=1438

n=1477

n=1432Medisch Spectrum Twente

2018

2019

2020 n=1411

n=1326

n=1429St. Antonius Ziekenhuis

teleconsulten polibezoeken

Santeon ziekenhuis Periode

6 82 40

H2 2017-H1 2018

H2 2018-H1 2019

H2 2019-H1 2020 n=105

n=150

n=110Maasstad Ziekenhuis

H2 2017-H1 2018

H2 2018-H1 2019

H2 2019-H1 2020 n=81

n=101

n=117Medisch Spectrum Twente

H2 2017-H1 2018

H2 2018-H1 2019

H2 2019-H1 2020 n=95

n=46

n=94St. Antonius Ziekenhuis

teleconsulten polibezoeken

Nieuwe patiënten - gemiddeld aantal consulten per patiënt per 180 dagen

Chronische patiënten - gemiddeld aantal consulten per patiënt per jaar



42 •  Samen Beter Inflammatoire Artritis Samen Beter Inflammatoire Artritis • 43

roept ook vragen op. Hoe kunnen we blijven sturen 
op kwaliteit als patiënten minder worden gezien, 
er minder DAS28-metingen worden gedaan en er 
een tekort aan stuurinformatie dreigt te ontstaan? 
COVID-19 onderstreepte dit probleem, waardoor de 
zoektocht naar mogelijke alternatieven om toch te 
kunnen beschikken over uitkomstinformatie die voor 
de patiënt belangrijk is, is geïntensiveerd. 

Het belang van het bepalen van de DAS28-score
De ziekteactiviteit – uitgedrukt in een DAS28-
score – is de belangrijkste uitkomstmaat binnen het 
zorgpad RA. Het is één van de primaire parameters 
waarop behandelkeuzes worden gebaseerd, 
bijvoorbeeld het intensiveren of afbouwen van 
medicatie. Ook geeft het gestructureerd, periodiek 
bepalen van de DAS28-score de mogelijkheid om 
het ziekteverloop over tijd goed te monitoren. 
Daarom hebben de Santeon ziekenhuizen de 
ambitie uitgesproken om het aantal DAS28-
bepalingen per patiënt te vergroten tot ten 
minste één bepaling per zes maanden voor nieuwe 
patiënten en één bepaling per jaar voor chronische 
patiënten. Uit figuur 27 blijkt dat de Santeon 
ziekenhuizen in 2018 en 2019 voor 64% tot 89% van 
de chronische patiënten tenminste één DAS28- 
bepaling per jaar hebben uitgevoerd. 

Door COVID-19 aantal DAS28-bepalingen  
sterk gedaald
In 2020 is het percentage chronische patiënten met 
tenminste één DAS28-bepaling sterk gedaald. Dat 
komt doordat de zorg meer digitaal plaats moest 
vinden, terwijl voor een zorgvuldige DAS28-bepaling 
bloedonderzoek en een nauwkeurige vaststelling 
van het aantal pijnlijke en gezwollen gewrichten 
nodig zijn. Die factoren zijn voor een reumatoloog 
niet of moeilijker te bepalen zonder een fysiek 
bezoek aan de poli.

Uit figuur 28 blijkt dat na de uitbraak van COVID-19 
het aantal DAS28-bepalingen per chronische 
patiënt per maand terugliep. In het Medisch 
Spectrum Twente en het St. Antonius Ziekenhuis liep 
het aantal DAS28-bepalingen na april 2020 weer 
langzaam op. Dat komt met name omdat in die 

ziekenhuizen meer fysieke consulten plaats hebben 
kunnen vinden ten tijde van COVID-19 dan in het 
Maasstad Ziekenhuis, waar door beperkingen in 
de wachtruimtes minder fysieke consulten mogelijk 
waren.

Ziekteactiviteit bepalen op afstand 
randvoorwaarde voor verdere digitalisatie 
Om de kwaliteit van zorg op afstand 
toekomstbestendig te maken, onderzoeken 
de Santeon ziekenhuizen manieren om de 
ziekteactiviteit gestructureerd en zorgvuldig in 
kaart te brengen tijdens een digitaal consult. 
Zij volgen daarin een aantal verschillende 
oplossingsrichtingen. Zo kijkt men bijvoorbeeld naar 
de eerder genoemde mogelijkheid om PROMs een 
grotere rol te laten spelen bij het bepalen van de 
ziekteactiviteit en het sturen op uitkomsten. 
Andere opties waar de ziekenhuizen naar kijken zijn 
bijvoorbeeld de onderliggende componenten van 
een DAS28-bepaling zo aanpassen dat ze beter op 
afstand te bepalen zijn of de patiënt met bepaalde 
hulpmiddelen, zoals apps, zelf een bepaling van de 
ziekteactiviteit te laten uitvoeren. 

Evaluatie digitale consulting: in het algemeen 
positief
Tussen 29 april en 1 september 2020 heeft het 
Medisch Spectrum Twente de houding van 
zorgverleners en patiënten ten opzichte van de 
digitale consulten uitgebreid geëvalueerd. In totaal 
ging het om zo’n 150 videoconsulten waarover het 
Medisch Spectrum Twente de betrokkenen heeft 
geënquêteerd.

Ondanks dat bijna de helft van de patiënten vooraf 
geen of weinig ervaring had met videobellen, 
was bijna 80% tevreden over het gebruik van de 
software. Toch had zo’n 33% van de patiënten 
moeite met het inbellen en met het werkend krijgen 
van hun camera of microfoon. 
Over de algehele kwaliteit van het digitale consult 
was 69% van de patiënten tevreden, net als 81% 
van de zorgverleners. 99% van de zorgverleners 
die deelnamen aan het onderzoek beschouwen 
het videoconsult als een goede en blijvende 

 figuur 26

 figuur 27

Gemiddeld aantal (tele)consulten per chronische patiënt per maand bij reumatoloog, 
verpleegkundig specialist, physician assistant of reumaverpleegkundige
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aanvulling op de reguliere zorg en ruim 20% van 
patiënten en zorgverleners zouden in de toekomst 
zelfs de voorkeur geven aan digitale consulten in 
plaats van polibezoeken. Reden daarvoor is met 
name efficiëntie. Het kost patiënten minder tijd 
en heel belangrijk, ook minder energie. Als grote 
tekortkoming van digitale consulten wordt wel 
benoemd dat DAS28-metingen niet mogelijk zijn. 
Dit sluit aan bij de hierboven genoemde zorgen bij 
digitalisering van de reumazorg.

Toekomst vraagt om personalisatie van de 
organisatie van zorg
In figuur 25 is te zien dat met name in het Maasstad 
Ziekenhuis het totaal aantal consulten (polibezoek 
en teleconsult) licht is gestegen. Dat komt doordat 
tijdens een digitaal of teleconsult kan blijken dat er 
aanvullend een fysiek contactmoment noodzakelijk 
is, ten einde de kwaliteit van zorg te behouden. Dit 
is vaak het geval als patiënten specifieke klachten 
ervaren, zoals pijn of gezwollen gewrichten, die een 
reumatoloog op afstand moeilijk kan beoordelen. 
Ook voor patiënten bij wie de situatie lijkt te 
verslechteren kan een polibezoek noodzakelijk 
zijn. In het algemeen leidde dat bij het Maasstad 
Ziekenhuis tot een toename van het totaal 
aantal consulten en daarmee de werkdruk van de 

zorgverleners. Ook in de andere twee ziekenhuizen 
herkent men die trend, al komt die stijging in 
figuur 25 minder duidelijk naar voren. 

Dat digitalisatie een rol kan spelen in het verder 
optimaliseren van de reumazorg staat vast. De 
volgende stap daarin is personalisatie. Niet voor 
iedere patiënt is op ieder moment een digitaal 
consult een goede oplossing. Dat heeft enerzijds te 
maken met de digitale vaardigheden van de patiënt 
en anderzijds met het ziekteverloop. Voor patiënten 
die langere tijd in remissie zijn of lijden aan andere 
vormen van reuma, lijken digitale controles, of 
een andere vorm van digitale monitoring, een 
goede oplossing. Deze digitale controles kunnen 
bijvoorbeeld worden aangevuld met een jaarlijks 
bezoek aan de polikliniek. Voor nieuwe patiënten, 
patiënten met veel gewrichtsschade, nieuwe 
klachten of patiënten waarvoor aspecten van 
het behandeltraject mogelijk aangepast moeten 
worden, lijken digitale consulten niet de juiste 
oplossing. 

Door met iedere patiënt op elk moment in het 
behandeltraject bewust te kijken of een digitaal 
of fysiek consult de beste oplossing is, kan de zorg 
efficiënter worden ingericht zonder een negatief 
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Gemiddeld aantal DAS28-bepalingen per patiënt per maand - chronische patiënten
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effect te hebben op de kwaliteit van zorg. Duidelijk 
is wel dat de monitoring op afstand moet worden 
verbeterd. Dit kan onder andere door het sturen 
op het frequenter laten invullen van PROMs-
vragenlijsten, waardoor behandelaren een beter 
beeld hebben van de situatie van een patiënt. 
Zeker als deze uitkomstinformatie wordt verwerkt 
in overzichtelijke dashboards, waarin verschillende 
indicatoren samenkomen. Deze kunnen dienen 
als triage, maar kunnen patiënten ook helpen 
hun consult goed voor te bereiden. De Santeon 
ziekenhuizen gaan hier de komende periode verder 
mee aan de slag. 

Verhogen aantal consulten met 
reumaverpleegkundige
RA heeft een sterke negatieve impact op het 
dagelijks leven van patiënten. De ziekte belemmert 
hen in alledaagse situaties, werk en hobby’s. Het 
zorgt ervoor dat patiënten hun levensstijl aanzienlijk 

moeten aanpassen, wat in sommige gevallen zelfs 
kan leiden tot onder andere depressie. 

Om patiënten te begeleiden in het omgaan met 
hun ziekte zetten de Santeon ziekenhuizen, zoals 
eerder beschreven, nadrukkelijk in op bredere 
reumabegeleiding, veelal gegeven door een 
reumaverpleegkundige. Zij doen onder andere 
DAS28-bepalingen, geven voorlichting over 
medicatie, helpen mee bij de monitoring van 
ziekteactiviteit en maken PROMs bespreekbaar. 
Doel hiervan is patiënten te helpen om het plezier in 
hun leven terug te vinden en de impact die RA heeft 
op hun dagelijks leven te beperken. De drie Santeon 
ziekenhuizen steken deze begeleiding allemaal net 
iets anders in, maar het overkoepelende idee is 
hetzelfde: de patiënt ondersteunen in de omgang 
met de ziekte. 
Ook vinden er activiteiten plaats om patiënten te 
informeren en motiveren. Het Maasstad organiseert 
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bijvoorbeeld jaarlijks ‘Reuma in Beweging’, een dag 
voor reumapatiënten, waar zij informatie krijgen 
over het belang van bewegen en ook inspiratie 
aangeboden krijgen over beweegmogelijkheden. 
Het Medisch Spectrum Twente biedt de cursus 
‘Doelbewust’ aan, waarin patiënten handvatten 
krijgen aangereikt om in het dagelijks leven met 
de ziekte om te gaan. Daarnaast organiseert zij 
regelmatig bijeenkomsten voor reumapatiënten.

Goede begeleiding verbetert therapietrouw
De begeleiding vanuit de reumaverpleegkundige 
helpt ook bij het verbeteren van de therapietrouw. 
Door uitgebreid toelichting te geven bij de 
medicatie en aandacht te besteden aan mogelijke 
bijwerkingen, krijgen patiënten bijvoorbeeld de 
kans om onderwerpen aan te snijden waar ze in 
een kort consult met een reumatoloog niet altijd 
comfortabel mee zijn, Zoals het bespreken van de 
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impact van medicatie op hun libido, bijwerkingen als 
gewichtstoename, misselijkheid en de impact van 
RA op hun leven. Door daar in een dergelijk consult 
wél bij stil te staan, voorkomen de ziekenhuizen 
dat mensen op eigen initiatief stoppen met het 
innemen van medicatie, vanwege niet besproken 
bijwerkingen. 

Voldoende begeleiding is een aandachtspunt bij 
zowel nieuwe patiënten als chronische patiënten, 
maar nieuwe patiënten krijgen daarin extra 
prioriteit. Hen vanaf het begin goed meenemen 
in de mogelijke gevolgen van hun ziekte, het 
verwachte verloop van het behandeltraject en de 
uitdagingen waar ze voor zullen komen te staan, 
verkleint de kans op moeilijke situaties later in het 
traject.

Tenminste eens per jaar consult met een 
reumaverpleegkundige
De Santeon ziekenhuizen hebben gezamenlijk 
afgesproken dat iedere patiënt tenminste 
eens per jaar een consult moet krijgen bij de 
reumaverpleegkundige. Sinds het uitspreken van 
dit streven, zijn de verbeterteams gaan sturen op 
deze indicator en worden tijdens de Santeon brede 
bijeenkomst vorderingen gedeeld. Figuur 29 laat 
van 2018 naar 2019 een stijging zien. De getallen 
voor 2020 zijn – met name door COVID-19 – 
echter minder positief. De enorme toename van 

het aantal consulten bij nieuwe patiënten bij het 
St. Antonius Ziekenhuis komt doordat zij in 2017 en 
2018 te maken hadden met ziekte van zorgverlener, 
waardoor zij minder consulten konden aanbieden.  

Nu de ziekenhuizen weer steeds meer ruimte 
krijgen voor fysieke consulten is het de bedoeling 
het aandeel patiënten dat tenminste eens per jaar 
fysiek een reumaverpleegkundige ziet weer te laten 
stijgen, uiteraard ook afhankelijk van de behoefte 
van de patiënt. Een voorbeeld van een concrete 
actie om dit te verbeteren, is dat baliemedewerkers 
bij het plannen van afspraken gericht letten op het 
aantal consulten met een reumaverpleegkundige 
dat een patiënt de afgelopen tijd heeft gehad. 
Indien dat niet voldoet aan de richtlijn van eens per 
jaar, wordt direct een afspraak ingepland.

“Ik dacht dat iedereen een consult bij een 
reumaverpleegkundige kreeg, maar uit de data 
bleek dat niet zo te zijn. Zo zie je maar hoe belangrijk 
het is om inzicht te krijgen in je eigen data en 
multidisciplinair aan verbeteringen te werken. Zeker 
op een onderwerp dat zo essentieel is, omdat het 
mensen helpt grip op hun leven terug te krijgen.” 

Marjan Ghiti Moghadam, reumatoloog in het 
Medisch Spectrum Twente
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Gepersonaliseerde zorg voor reumapatiënten
De Santeon ziekenhuizen zien de personalisatie 
van zorg als een belangrijke ontwikkeling binnen 
de reumazorg. Onze ambitie is elke patiënt de 
zorg bieden die aansluit op zijn of haar specifieke 
situatie en wensen. Gezien de chronische aard 
van de ziekte, een continue en dynamisch proces. 
De ziekenhuizen brengen deze ontwikkeling naar 
de dagelijkse praktijk door in te zetten op het 
gebruik van PROMs in de spreek- en huiskamer, het 
stimuleren van samen beslissen en het ontwikkelen 
van gepersonaliseerde protocollen op basis van 
voorspelmodellen. 

Mede dankzij de implementatie van PROMs worden 
de uitkomsten die voor patiënten belangrijk zijn nu 
al meer en meer inzichtelijk. Daarnaast ontwikkelen 
de ziekenhuizen steeds meer hulpmiddelen om 
deze uitkomsten (digitaal) te meten en inzichtelijk 
te maken, zowel voor de zorgprofessional als voor 
de patiënt. Dankzij de Santeon samenwerking 
beschikken de ziekenhuizen bovendien over 
uitgebreide ‘spiegeldata’, waarmee ze iedere patiënt 
kunnen laten zien wat per behandeloptie verwachte 
uitkomsten zijn op basis van vergelijkbare patiënten, 
de zogenaamde patients like me.

De personalisatie van reuma gaat ook terugkomen 
in de organisatie van geboden zorg. We zien 
steeds meer mogelijkheden om patiënten gericht 
naar de polikliniek te laten komen en periodieke 
afspraken digitaal plaats te laten vinden. In de 
toekomst gaan de ziekenhuizen patiënten dan ook 
de vrijheid bieden om hierin hun eigen voorkeur uit 
te spreken en de noodzaak om fysiek een afspraak 
in te plannen bovendien af te laten hangen van 
de ziektekenmerken op dat moment. Dit kan 
onder andere gerealiseerd worden door intensiever 
gebruik van de PROMs als ’triage-middel’. Ook 

wordt er gekeken naar andere manieren om 
laagdrempelig en op afstand een indruk te 
krijgen van de ziekteactiviteit, de parameters 
rond het medicatiegebruik en de algehele 
gezondheidsindicatoren.

Voorspelmodellen voor gepersonaliseerde 
behandelprotocollen
Voorspelmodellen en de daarop gebaseerde 
keuzehulpen zijn een belangrijke voorwaarde voor
goed doorgevoerde personalisatie. De ziekenhuizen 
verwachten in de toekomst gebruik te kunnen
maken van voorspelmodellen voor bijvoorbeeld 
medicatiekeuze, afbouwschema’s en andere 
behandelopties, zoals fysiotherapie. Deze modellen 
geven voor iedere patiënt precies aan welke 
behandelopties er zijn en wat de te verwachte 
uitkomsten zijn bij iedere keuze. De input voor deze 
modellen bestaat uit alle ziekte-indicatoren die 
gemeten worden, inclusief PROMs en specifieke 
persoonskenmerken die relevant blijken voor het 
ziekteverloop (bijvoorbeeld BMI, rookgedrag, 
reumafactor en anti-CCP). Hierbij kan ook gedacht
worden aan multimorbiditeit, wat een steeds 
grotere rol speelt binnen de chronische zorg. 
Voorspelmodellen bieden optimalisatie in de 
effectiviteit en kosten van behandelingen. Ze 
zorgen er daarnaast voor dat patiënten nog beter 
geïnformeerd zijn en kunnen beslissen over hun 
eigen zorg. 
De eerste stap is de ontwikkeling van twee 
behandelprotocollen, namelijk:
 
•  een patiëntvriendelijk medicatie 

opbouwprotocol voor nieuwe patiënten
•  een medicatie afbouwprotocol voor chronische 

patiënten die langdurig lage ziekteactiviteit 
hebben 

Hoofdstuk 4

Stip op de horizon
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Met de focus op leren en verbeteren, gecombineerd 
met de beschikbaarheid van real-life, gevalideerde 
data over grote patiëntgroepen, kunnen de Santeon 
ziekenhuizen effecten continue evalueren. Zo 
komen we tot steeds betere gepersonaliseerde 
behandelprotocollen. Daarnaast zijn we van 
plan om de resultaten van het onderzoek naar 
een voorspellend model voor het afbouwen van 
medicatie bij chronische patiënten te delen via een 
(wetenschappelijke) publicatie om zo bij te dragen 
aan een convergerende aanpak in het bredere 
zorgveld.

“We willen het liefste dat ook patiënten die in andere 
ziekenhuizen worden behandeld de allerbeste zorg 
krijgen. Daarom delen we onze geleerde lessen graag 
met andere zorgprofessionals.” 

Marieke Oskam, data-analist Santeon

Inspireren en (inter)nationaal samenwerken
Het doel van de samenwerking binnen Santeon is 
om via een data- en uitkomstgedreven proces
de kwaliteit van de zorg te verbeteren tegen 
gelijkblijvende of minder kosten. In eerste
instantie richten de inspanningen zich daarbij 
op de eigen ziekenhuizen, maar daar houdt 
de ambitie van Santeon niet op. Via het actief 

transparant maken van uitkomsten, werkwijzen 
en verbeterinitiatieven, willen de ziekenhuizen het 
bredere zorgveld inspireren zelf aan de slag te gaan 
met continu meten en verbeteren.

Bredere samenwerking, in Nederland en ook 
internationaal, zou voor een verdere impuls kunnen 
zorgen in de ontwikkeling van de reumazorg. 
Santeon kan daar een faciliterende rol in spelen 
door haar ervaring met verbetertrajecten te 
delen en ondersteuning te bieden aan andere 
ziekenhuizen die een vergelijkbaar proces op 
willen zetten. Ook wil Santeon graag bijdragen 
aan de ontwikkeling van landelijke standaarden 
en definities om zo het onderling vergelijken van 
uitkomsten te vergemakkelijken.

“Onze samenwerking is onderscheidend van 
bijvoorbeeld de DQRA, omdat we niet alleen 
vergelijken, maar vooral ook gesprekken voeren  
over de verschillen en vervolgens verbeterinitiatieven 
uitwisselen. Doordat de data tot op patiëntniveau 
is uitgezocht, hebben we vertrouwen in elkaars 
resultaten en zijn we gemotiveerd om met een 
interventie aan de slag te gaan die in een van de 
andere ziekenhuizen al tot een gewenst effect  
heeft geleid.” 

Suzanne van Lint,  
projectleider in het St. Antonius Ziekenhuis

“ De Santeon ziekenhuizen zijn zich 
aan het oriënteren op een bredere 
samenwerking in Nederland, en 
waar mogelijk ook internationaal. 
Het zou mooi zijn als dit initiatief 
navolging krijgt en daarmee 
de slagkracht ontstaat om het 
geschetste toekomstperspectief 
versneld te realiseren. Want dat is 
wat zorgprofessionals bindt: de best 
mogelijke zorg voor de patiënt.”   
 
Anna Jamnitski, reumatoloog in het St. Antonius Ziekenhuis
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“De invloed van reuma op mijn leven gaat ver. Veel 
verder dan het gebruiken van medicatie en het 
bezoeken van artsen. Zo heb ik mijn werk moeten 
opzeggen en nieuwe hobby’s moeten zoeken. 
Gelukkig ben ik positief ingesteld en kijk ik altijd 
wat wél kan. Ik vind het fijn om deel te nemen 
aan het Samen Beter traject, waar uitkomsten 
van geleverde zorg worden vergeleken. Tijdens 
overleggen zorg ik, samen met andere patiënten, 
dat het ook gaat over uitkomsten die voor ons 
daadwerkelijk belangrijk zijn. 

Tijdens bijeenkomsten zijn we als patiënten gelijk 
aan de zorgprofessional en worden we gehoord. We 

geven aan welke aspecten van zorg beter kunnen. 
Zo hebben we bijvoorbeeld meegedacht in het 
effectiever gebruik van PROMs. Wij weten immers 
hoe ze door een patiënt worden ontvangen en of 
ze begrijpelijk zijn. Ook hebben we aangegeven dat 
het geven van context en terugkoppeling belangrijk 
is. Als je het nut van de vragenlijsten inziet, ben je 
sneller bereid deze met regelmaat in te vullen.
Het is denk ik een waardevolle ontwikkeling dat 
PROMs steeds actiever worden ingezet; het geeft 
inzicht in je ziekteverloop. Zowel op afstand, via 
bijvoorbeeld een app, als tijdens een consult, als 
de PROMs in beeld worden gebracht. Door ze 
te combineren met overzichten van medicatie 

en de pieken en dalen in je 
ziekteactiviteit, kun je makkelijk 
verbanden leggen.

Een belangrijke verandering die 
ik zie binnen de reumazorg is 
dat er steeds meer samen wordt 
gesproken over de behandeling, 
en ook samen wordt besloten. 
Je hebt meer keuze als patiënt. 
Ik ervaar echt dat ik sturing 
geef aan mijn behandeling en 
dat voelt fijn. Dat gun ik andere 
patiënten ook, daarom zet ik me 
graag in voor betere reumazorg.”

Clementine Ophuis, 
ervaringsdeskundige en patiënt bij 
het Medische Spectrum Twente

Nawoord

Waardevol dat ik inzicht heb  
in mijn ziekteverloop

Bijlagen



54 •  Samen Beter Inflammatoire Artritis Samen Beter Inflammatoire Artritis • 55

Bijlage 1

Begrippenlijst RA

Anti-CCP
Anti-CCP staat voor antistoffen tegen cyclisch 
gecitrullineerde peptiden. Deze kunnen vastgesteld 
worden in het bloed van patiënten met reumatoïde 
artritis, vaak samen met reumafactor (RF). De 
aanwezigheid van deze antistoffen kunnen 
ondersteuning geven bij het stellen van de 
diagnose. 

DAS28
DAS staat voor Disease Activity Score. Het getal 28 
heeft betrekking op het aantal gewrichten dat in de 
score wordt meegenomen. De DAS28-score wordt 
gebruikt om de ziekteactiviteit bij reumapatiënten 
te meten. In deze publicatie gebruiken we de 
DAS28-BSE (bloedbezinkingssnelheid).

DMARDs
DMARDs staat voor Disease Modifying Anti-
Rheumatic Drugs. Dit betreft een groep 
geneesmiddelen waarvan wetenschappelijk 
is aangetoond dat zij actief aangrijpen op de 
ontsteking van de gewrichten, veroorzaakt door de 
auto-immuunreactie, en daarmee het beloop van 
de ziekte en het optreden van gewrichtsschade 
kunnen voorkomen dan wel afremmen. Binnen de 
DMARDs kan onderscheid worden gemaakt tussen 
conventional and biological DMARDs.

Flare
Een opvlamming van de ziekte, gekenmerkt door 
een actieve ontsteking van de gewrichten en 
daarmee gepaard gaande klachten.

Inflammatoire Artritis
Groep van verschillende reumatologische 
aandoeningen, gekenmerkt door een chronische 
ontsteking van de gewrichten, ten gevolge van een 

auto-immuun reactie. Binnen deze groep kunnen 
o.a. de ziektebeelden Reumatoïde Artritis (RA), 
Artritis Psoriatica (PsA) en Spondyloartritis 
(SpA) worden onderscheiden.

PROMs
PROMs staat voor Patient Reported Outcome 
Measures. Dit zijn vragenlijsten waarmee 
zorguitkomsten die voor de patiënt als belangrijk 
worden ervaren (de PROs) worden gemeten. 
PROMs brengen in kaart hoe het voor, tijdens en 
na een behandeling met een patiënt gaat en hoe 
de behandeling en gezondheid door henzelf wordt 
ervaren. De uitkomsten kunnen gebruikt worden 
om samen met de patiënt te beslissen over een 
behandelkeuze. Binnen de reumatologie worden 
onder andere de domeinen pijn, vermoeidheid, 
beperking activiteiten, algehele gezondheid, en 
vermogen tot (huishoudelijk) werk en productiviteit 
gemeten met PROMs.

Reumatoïde Artritis
Reumatologische aandoening, gekenmerkt door 
een chronische ontsteking van met name de kleine 
gewrichten van de handen en voeten, veroorzaakt 
door een auto-immuun reactie. Het Samen Beter 
programma draagt de naam Reumatoïde Artritis. 
Voor het leesgemak spreken we in deze publicatie 
over reuma of RA.

Reumaverpleegkundige
Verpleegkundige specialisatie voor het verlenen van 
zorg aan reumapatiënten, waaronder het geven 
van leefstijladviezen en begeleiding om met de 
ziekte om te gaan. Deze kan ook geboden worden 
door een verpleegkundig specialist of physician 
assistant.

 “ Ik vond het fijn om deel 
uit te maken van het 
verbeterteam. Mijn mening 
werd gerespecteerd en met 
mijn suggesties werd echt 
iets gedaan. Bovendien 
geeft het mij inzichten die 
ik anders niet had gehad 
als patiënt. Hierdoor zie 
ik soms de andere kant 
van informatie, dat is 
leerzaam.” 

    Karin Breukers, ervaringsdeskundige  
Medisch Spectrum Twente
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Bijlage 2

Verbeterteams RA

Maasstad Ziekenhuis
Angelique Weel Reumatoloog, medisch leider VBHC
Natalja Basoski Reumatoloog 
Hanneke Voorneveld Verpleegkundig specialist 
Tessa Bosch Ziekenhuisapotheker 
Mitzy Homburg Reumaverpleegkundige 
Mirella van Kleij Reumaverpleegkundige (tot augustus 2020) 
Lisanne Wijbrands Doktersassistent 
Linda Kamphues Doktersassistent (tot november 2020)  
Patricia Zuidmeer Teamleider 
Marieke Holtrop Teamleider (tot november 2020) 
Annemieke van Groenestijn Projectleider VBHC
Martijn Kuijper Data-analist 
Amber Kinkel Data-analist 
Patiëntenpanel Diverse patiënten/ervaringsdeskundigen

Medisch Spectrum Twente
Marjan Ghiti Moghadam Reumatoloog, medisch leider VBHC
Marjan van het Spijker-Kerseboom Doktersassistente/secretaresse 
Jolanda Delsing Verpleegkundig specialist 
Joost Masselink Apotheker 
Shasti Mooij Arts-assistent (inmiddels Reumatoloog) 
Herlinde Lenselink Doktersassistente/secretaresse 
Annemiek Kwast Projectleider VBHC 
Chantal Storck Data-analist  
Clementine Ophuis Patiënt/ervaringsdeskundige
Karin Breukers Patiënt/ervaringsdeskundige

St. Antonius Ziekenhuis
Anna Jamnitski Reumatoloog, medisch leider VBHC
Karin Janssen Apotheker 
Karin van den Berg Polimedewerker 
Margriet Kroon Reumaconsulent
Eline van Ballegooijen Teamhoofd 
Annette Hokke Afdelingshoofd 
Nathalie van Laar Zorgmanager 
Ite Priems Data-analist  
Veerle Reijnders Data-analist 
Suzanne van Lint Projectleider VBHC 
Peter Nieuwhof Patiënt/ervaringsdeskundige

Onze dank gaat 

uit naar alle zorg-

verleners betrokken 

bij de reumazorg in 

onze ziekenhuizen, 

patiënten, de IT-afde-

lingen, BI-afdelingen,  

promovendi en  

ondersteunende 

stafdiensten voor hun 

tijd en doorzettings-

vermogen om 

Value-Based Health 

Care in de reuma-

praktijk te brengen. 

Zonder de inzet van 

deze collega’s en 

patiënten was het 

niet mogelijk geweest 

om de beschreven 

inzichten te krijgen 

en de verbeteringen 

die hieruit volgden te 

realiseren.
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