
 
 “Meer doen met PROMs? Eén meetmethode, 
          drie keer winst”

PROMs. Het woord gonst door het zorgveld. Maar hoe moeten we PROMs zien? 
MediQuest gelooft dat PROMs dé ontbrekende schakel vormen om de zorg daadkrachtig te sturen naar 
goed op de patiënt afgestemde zorg. Wist u dat het aspect ervaren complicaties na een rugherniabehan-
deling sterk uiteenlopende cijfers kent? Uit de huidige PROMs-data blijkt dat bij de ene zorgaanbieder de 
teller op 10% staat en bij de andere op maar liefst 50%. De vraag is niet of u het percentage van uw 
organisatie kent, de vraag is hoe u dit percentage gebruikt om uw zorg verder te verbeteren en u positief 
te onderscheiden.

Drie keer winst
De praktische meerwaarde van PROMs is, volgens Jon Schaefer van 
MediQuest, samen te vatten in drie belangrijke onderdelen. PROMs geven 
zorgverleners inzicht en houvast voor het verbeteren van de zorg voor de 
patiënt, de dataverzameling kan centraal en kostenbesparend 
plaatsvinden en ze leveren heldere stuurinformatie voor de organisatie 
en het te voeren beleid op.

Ondersteunen bij herstel 
“PROMs geven inzicht in het effect van een behandeling”, zegt Jon 
Schaefer van MediQuest. “De uitkomsten bieden houvast in de 

communicatie tussen de zorgaanbieder en de patiënt. Patiënten vinden het steeds belangrijker hoe zij benaderd 
en geïnformeerd worden. Door een patiënt in het behandel- en herstelproces regelmatig te vragen naar hoe hij zijn 
gezondheid en herstel beoordeelt, komt belangrijke informatie naar boven. Wanneer een zorgverlener hier adequaat 
op reageert, door relevante informatie en tips gedoseerd aan te bieden, ontstaat een optimale ondersteuning in het 
behandelproces.”

Efficiënt meten
 “Om de registratielast voor zowel de zorgverlener als de patiënt te 
beperken, zoekt MediQuest continu naar oplossingen voor 
automatisch meten”, legt Jon Schaefer uit. 
“Door een URL-koppeling is het mogelijk om vanuit het EPD direct 
naar de PROMs-uitkomsten van een patiënt te gaan, of om een 
patiënt met één druk op de knop uit te nodigen om een vragen-
lijst in te vullen. Om zorgaanbieders optimaal te ondersteunen, 
ontwikkelden wij een uniek en slim meetproces. 
Dit volledig geautomatiseerde proces ontsluit patiëntgegevens 
vanuit de bron. In een continue stroom verstuurt het systeem 
uitnodigingen naar patiënten die daarvoor in aanmerking komen, 
het verzamelt hun respons en verwerkt het tot uitkomsten die 
weer aan de zorgverlener teruggekoppeld worden. 

Een continue uitvraag van de juiste patiënten, veilig, minder 
foutgevoelig en zonder extra registratie. Zo borgt u het 
meetproces optimaal in de organisatie, zonder extra inspanning 
van de medische professionals.”

Na zijn knie-operatie geeft meneer 
Donkers in de vragenlijst aan dat het nog niet zo 
goed gaat met het staan. 
PROMs Manager signaleert de lage score en 
stuurt uit voorzorg een bericht naar het zieken-
huis.
Later op de dag wordt meneer Donkers gebeld 
door het ziekenhuis. Het is de 
verpleegkundige van de afdeling 
orthopedie, die hem extra tips voor oefeningen 
tegen de pijnklachten geeft. Meneer Donkers  is 
verrast door de snelle reactie van de verpleeg-
kundige.  Een paar weken later, tijdens de con-
trole, vraagt de orthopeed aan meneer Donkers 
of de extra oefeningen hem geholpen hebben. 
“Enorm!”, antwoordt meneer Donkers, “Ik heb 
me geen dag meer hoeven ziekmelden.”



Beter inzicht
“De inzet van PROMs gaat niet zozeer over meten an sich, maar 
veel meer over het optimaal benutten van de meetresultaten voor 
de hele organisatie”, verklaart Jon Schaefer. “Zo is het mogelijk om 
patiënttevredenheid- en CQi-resultaten, maar ook bijvoorbeeld 
wachttijden, medewerkerstevredenheid en veiligheidsaspecten 
naast PROMs-uitkomsten in een kwaliteitsdashboard 
te beoordelen. Al met al ontstaat er zicht op het volledige 
spectrum van kwaliteit en patiëntbeleving, en wordt duidelijk 
waar de knelpunten zich bevinden.

Door integraal te sturen op kwaliteit waarvan PROMs een 
onderdeel zijn, krijgt iedere afdeling direct inzicht in de resultaten. Niet alleen de maatschappen zijn hierbij gebaat, 
ook kwaliteitsmanagers, een zorgverkoopteam en de afdeling zorgmarketing profiteren van deze heldere informatie. 
Zij kunnen zo hun communicatie intern en naar de stakeholders versterken en goed onderbouwde 
zorgverkoopgesprekken voeren met de steeds meer op kwaliteit sturende zorgverzekeraars.” 

Bent u er al uit hoe u PROMs moet zien?
Klaar om niet alleen inzicht te krijgen, maar ook 
gericht tot actie over te gaan met PROMs? Kijk voor 
meer informatie op www.mediquest.nl of neem 
contact op met onze accountmanager Daniël Meier, 
dmeier@mediquest.nl of 06 – 528  671 54.

Over MediQuest en PROMs
Hoe effectief is een operatie voor rughernia 
geweest? Verbetert de kwaliteit van leven voor een 
patiënt daadwerkelijk na een heupvervanging? Waar 
in het zorgproces zijn complicaties te voorkomen? 
Om op deze vragen antwoorden te krijgen, 
stimuleerden wij in 2011 als mede-oprichter van   
Stichting PROMs Nederland, het gebruik van 

PROMs. Samen met zorgverleners en patiënten onderzoeken we met PROMs waar de kwaliteit van zorg verder 
omhoog kan. Goede zorg voor een goede prijs, nu en in de toekomst!

Beste meneer Donkers,

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
Traplopen gaat wellicht nog moeizaam maar 
korte wandelingen kunt u nu al maken. Kijkt u 
eens op onze website via deze link voor handige 
oefeningen om de beweging van uw knie verder 
te verbeteren…

De afdeling orthopedie is gestart met een nieuwe behandeling voor knieprotheses. Na een half jaar blijkt uit de PROMs-data dat de 
ervaren complicaties bij patiënten afnemen en dat ze sneller hun dagelijkse activiteiten weer kunnen oppakken. Ook de CQi-resultaten 
laten zien dat de tevredenheid over het ziekenhuis beter is dan voorgaande jaren. Bij verdere interne navraag blijkt dat het percentage 
complicaties en heroperaties bij knieprotheses is afgenomen. 

De  nieuwe behandelmethodiek blijkt zowel voor de organisatie als voor de patiënt een hele verbetering.


