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Partners in quality:
Gezamenlijke doelen

◆Kwaliteitsverbetering

◆ Transparantie

◆ Kostenreductie

Samen werken aan méér zorgwaarde voor patiënt en maatschappij !
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“In 2025 behoort de Nederlandse medisch-
specialistische zorg aantoonbaar tot de meest 
innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste 
zorg ter wereld. Als gevolg hiervan wordt de 
Nederlandse zorg, net als watermanagement, 
een internationaal voorbeeld. Patiënten en 
medisch specialisten van overal ter wereld 
zullen hiervan profiteren.”

Medisch Specialist 2025
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DICA platform
21 kwaliteitsregistraties volgens principes van ‘clinical auditing’
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DICA clinical audits 
Uitkomstregistraties als verbeterinstrument

◆ Monitoring zorgproces en innovaties (quality assurance)

◆ Spiegelinformatie
v Klinische uitkomstparameters

v PROMs en PREMs

v Kosteninformatie ‘Waarde van zorg’

◆ Ondersteunen verbeter-cycli (PDCA)

◆ Uitkomstonderzoek: ‘leren van variatie’

◆ Transparantie: keuze-, inkoop- & stuurinformatie
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Focus op uitkomsten
Internationale partners
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Patient Reported Outcomes
Uitdagingen

◆ Koppelen PROMs – klinische gegevens

◆ Van data naar betekenisvolle informatie (feedback)

v voor de patiënt

v voor de zorgverlener

v voor de maatschappij

◆ Implementatie in de ziekenhuizen:

gebruik in de spreekkamer !                                                                                                             
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Klinische feedback
MijnDICA

Indicator
definitie Teller

Noemer

Casemix
gecorrigeerd

Benchmark

Audit

Jaar Mijn ziekenhuis
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Patiëntfeedback binnen DICA
Terugkoppeling
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ASCO 2017
Overlevingswinst bij gebruik PROM’s in de oncologie
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DICA clinical audits
Brede basis voor kwaliteitsverbetering

Externe

Indicatoren

(Transparantie)

‘Ontwikkel’ indicatoren
(MijnDICA: feedback, monitoring, 

PDCA-cyclus)

Dataset
(Uitkomstonderzoek, richtlijnevaluatie, 

wetenschap)

Indicatorendagen met 
koepelpartijen

Wetenschappelijke
commissie /
Beroepsgroep /
Patienten
vertegenwoordigers
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DICA kwaliteitscyclus
Hét gebeurt in de wetenschappelijke cie’s !

Dataset

Data-
analyse

Discussie

Rapportage
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Monitoring veranderingen CVA zorg
‘Deur-tot-naald’ en ‘Deur-tot-lies tijd’ 

97’

65’

29’
25’
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Betere uitkomsten
Daling mortaliteit bij pancreasresecties 
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Monitoring gebruik ‘Dure’ medicijnen
bij gemetastaseerd melanoom
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De ‘Knowledge gap’
na klinische trials met immunotherapie



PARTNERS IN QUALITY

Evaluatie subgroepen 
in ‘real world’ clinical practice
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Inzicht in resultaten subgroepen
Wie hebben er baat (of géén baat) bij de behandeling?
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International comparisons
Pré-op. Radiotherapy for Rectal cancer: Netherlands versus Sweden

20%

45%
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Leren van variatie
Optimale timing van resectie na chemoradiatie bij rectumcarcinoom

Richtlijn colorectaal carcinoom:
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Uitkomstonderzoek
Data-aanvragen bij DICA vanuit de deelnemende ziekenhuizen
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Reduceren lasten:
• Datasets evalueren en synchroniseren
• Hergebruik van data (o.a. Palga, Vektis,   

Pharmo)
• Registratie aan de bron: gestructureerde

verslaglegging,  samenwerking in NFU 
project, EPIC-groep

• PROMs gebruik in de spreekkamer

Optimaliseren gebruik:
• Indicatoren doorontwikkelen, focus op uitkomst
• Aandoeningsgerichte multidisciplinaire registraties (ICHOM incl.)
• PROMs  gekoppeld aan klinische data
• Kwaliteit én doelmatigheid (Waarde van zorg)
• Internationale benchmarking
• Gebruik data voor uitkomstonderzoek
• Identificeren en verspreiden ‘Best practices’

Slimmer registreren,
beter gebruiken! 

Balans
Baten en lasten van kwaliteitsregistratie 
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DICA 2017
Sturen op intrinsieke motivatie om te verbeteren !
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“In 2025 behoort de Nederlandse medisch-
specialistische zorg aantoonbaar tot de meest 
innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste 
zorg ter wereld. Als gevolg hiervan wordt de 
Nederlandse zorg, net als watermanagement, 
een internationaal voorbeeld. Patiënten en 
medisch specialisten van overal ter wereld 
zullen hiervan profiteren.”

Medisch Specialist 2025


