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• 2 belangrijke dimensies in de kwaliteit van zorg

toegankelijkheid -effectiviteit

• 6 doelen voor een kwaliteit van zorg  

effectief  : “de juiste behandeling bij de juiste patiënt ”

patient gericht  : ” doe wat de patiënt echt nodig heeft “

veilig : “ breng de patiënt geen schade toe “

efficient  : “ verspil geen geld “

tijdig : “ verspil geen tijd “

betaalbaar   : “discrimineeer niet “

QUALITY MANAGEMENT :”THE KEY TO BETTER CARE”



PLAN –DO –CHECK-ACT CYCLE OF DEMING



“ Meten is weten . 

Als je het niet kan meten ,kan je het ook niet       

verbeteren !” 

Lord Kevin William Thomson

KWALITEITSINDICATOREN





MODEL VAN DONABEDIAN



• Capteren de patient zijn/haar perceptie van hun gezondheid

• Gevalideerde ziekte-specifieke tools 

• Meten: - symptomen

- angst/distress

- niet vervulde noden

PROMS : PATIENT REPORTED OUTCOME MEASURES 



• Capteren van de perceptie van de patient ervaringen met de ziekenzorg

• Via vragenlijsten

• Bv kwaliteit van communicatie, wachttijd , betrokkenheid in de keuze van de zorg ,….

PREMS :PATIENT REPORTED EXPERIENCE MEASURES



• Patientgerichte zorg 

• Screening en monitoring tool

• Multidisiplinair overleg vergemakkelijken

• benchmarking

DOELEINDEN



• Sneller duidelijk worden van de toename van klachten of boeken van vooruitgang (Lambert , 2010)

• Bekomen van informatie die anders gemist ging worden (Worthen&Lambert ,2007)

• Reductie van het aantal drop outs ( Miller et al.2006)

• Outcome verbeteren (Bickman et al.2011)

• Meer patientbetrokkenheid in keuzes maken

• Verzekeren dat de stem van de patient wordt gehoord

PRAKTIJKGERICHTE VOORDELEN





• “International consortium for health 

outcomes measurement”

• Core outcome sets

• Viervoudig doel 

ICHOM





• Genereren van data is niet alleen de sleutel tot het verbeteren van de patient tevredenheid maar ook het 

verbeteren van de kwaliteit van de (borst)kanker zorg.

• Geven inzicht in voorkeuren en doelen van patiënten tbv samen beslissen. 

• Vragen om maatwerk.

• Worden geautoriseerd zoals in richtlijnen en op nationaal niveau beheerd. 

• Zijn er voor de patiënt, geen doel op zich. Minimaliseer administratieve last. 

• Het implementeren van standaard set ,zoals ICHOM , vergt dedicated personeel en middelen die niet in 

alle ziekenhuizen beschikbaar zijn .

• De grootste toegevoegde waarde van de PROMS is de directe feedback in de consultatie ruimte , het 

sneller opsporen van  klachten en de nood aan zorg.

• Value based healthcare

KEY MESSAGES 



DATA CAPTURE TOOLS 
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