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Verschillende ontwikkelingen 

• Patiënt wordt bewuste “consument” 

 

• Van informatievragen naar communicatie in de keten 
van zorg 

 

• Van inzicht naar Actie 



Patiënt wordt bewuste “consument” 

“En hoe hebben anderen het ervaren?” 
“Wat kan ik verwachten,  
wat kan ik na de behadeling weer?” 
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Patiënt wordt bewuste “consument” 

Maakt u zelf uw resultaten bekend of wacht u tot 
patiënten gaan kiezen op basis van elders verzamelde 

informatie? 



Van informatievragen naar communicatie 

• We zijn nog erg gericht op de patiënt vragen (PROM/PREM) te 
stellen die we zelf interessant vinden, zonder de interactie aan 
te gaan en hen “antwoorden” te geven 

 

 
 
1. Nadenken over welke informatie een 

patiënt wanneer nodig heeft en direct 
informatie terug geven. 

 
2. Hoe zorg je ervoor dat je over 6 
maanden nog reactie krijgt en patiënt 

kunt blijven volgen? 
 

3. Hoe maak je gebruik van nieuwe 
technologie? 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitxs_AiezSAhUGtBoKHedOBqUQjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/stock-afbeelding-vragen-3d-image9923611&bvm=bv.150475504,d.d2s&psig=AFQjCNFHHMFvgGXWYDxW1UD4xG7VGHt3Cg&ust=1490339475688845


Voorbeelden nieuwe technologie 
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Van inzicht naar Actie 

“Oké, ik scoor gemiddeld, trend is positief, mooi!” 

        

Geen urgentie? 



Verschillen per onderwerp 

 



Veel verschillen tussen specialismen 

 



Van inzicht naar Actie 

Wanneer zou je willen dat de verantwoordelijke actie 
onderneemt of een schouderklopje krijgt voor de 

goede score? 

 

Vind je zelf uit waar precies de pijnpunten liggen of zou 
je een signaal willen ontvangen? 



Medicatieverificatie bij opname en ontslag 
2015/2016 

Voorbeeld uit gedeelte signalenrapportage 

Hier ziet u antwoorden  van uw patiënten op  vier CQi vragen voor 20 verschillende specialismen. Links ziet u 
een totaal overzicht voor uw  ziekenhuis  en de legenda. Hieronder ziet u een overzicht per specialisme. Alleen 
specialismen met meer dan 30 respondenten zijn meegenomen in de analyses.  

SIGNALEN PATIËNTENERVARINGEN 

Cardiologie 

Longgeneeskunde 

Kindergeneeskunde 

Orthopedie 

Heelkunde 

Verloskunde 

Traumatologie 

Dermatologie 

Oogheelkunde 

Neurologie 

KNO 

Gynaecologie 

Plastische chirurgie 

vraag scoort significant lager  (α=5%) dan het landelijk gemiddelde 
en is niet significant afwijkend van de 10% laagste scores 

vraag scoort significant hoger  (α=5%) dan het landelijk gemiddelde 
en is niet signifcant afwijkend van de 10% hoogste scores 

A 4e Medicatie opnamegesprek 

B 23 Informatie bij nieuw geneesmiddel 

C 24 Informatie over bijwerkingen 

D 30 Medicatie ontslaggesprek 



Gevolg voor Patiëntonderzoek – Waar aan te werken? 

• Continu meten 

 Geeft direct inzicht, maakt het mogelijk om meteen te reageren naar de patiënt met zinvolle 
informatie, laat zien of veranderingen ook leiden tot verbetering 

 

• Volgen resultaten en verbeteren met geautomatiseerde analyse 

 Signalen direct beschikbaar maken voor de afdeling en management, actief volgen specifieke vragen 
/ speerpunten (per specialisme). 

 

• Resultaten breed beschikbaar stellen zodat je achter de cijfers kunt staan waar patiënt op 
kiest 

 Patiëntenorganisaties, zorgvergelijkers zoals ZorgkaartNederland, zorgverzekeraars willen graag meer 
zicht op de ervaring van de patiënt. 

 

• Tweeweg communicatie met patiënt zoeken en relatie opbouwen 

 Tweeweg communicatie invullen, individuele en toekomstige patiënt centraal stellen in de 
communicatie. 

 

• Integratie patiëntervaringen in zorgproces om gericht en op juiste moment te communiceren 

 In het eigen zorgproces, en denk ook aan afstemming met ketenpartners. 


