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Introductie LROI 

 

Landelijke Registratie 
Orthopedische 
Implantaten 

 

Sinds 2007: registratie 
van heup- en 
knieprothesen 

 

Sinds 
2014 

Sinds 
2014 

Sinds 
2014 

Sinds 
2016 Sinds 

2016 



Introductie Doel van de registratie 

 

• Inzicht in de patiënt, de prestatie, de kwaliteit 

en de veiligheid van de in Nederland gebruikte 

gewrichtsimplantaten  

 

• Traceerbaarheid van gewrichtsimplantaten 



Introductie Huidige stand van zaken 

• Alle zorgaanbieders in Nederland registreren in 

de LROI 

• Bijna 60.000 registraties per jaar 
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Wat willen we 
meten? 

Hoe willen 
we meten? 

Waarom willen 
we meten? 
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WAT willen we meten? 

• Het effect van een heup-, knie- of 

schouderprothese vanuit het perspectief van 

de patiënt 

 

  PROMs hiervoor een geschikte tool 

 

• PROMs aanvulling op klinische parameters 

 

 

 

 

 

 



WAAROM PROMs meten 

• Initiatief van de Nederlandse Orthopedische 

Vereniging  

 

• Oktober 2012: NOV-adviesplan PROMS 

• Mei 2013: NOV-implementatieplan PROMs 

• Juli 2013: Start PROMs metingen 

 

 



WAAROM PROMs meten 

Doel: Kwaliteit van zorg optimaliseren 

 

1. Inzicht in eigen resultaten 

• Uitkomsten behandeling, voorlichting patiënt  

  

2.  Vergelijken resultaten binnen de orthopedie 

• Kwaliteitsregistraties, benchmark 

 

3. Transparantie buiten NOV 

• Kwaliteitsindicatoren van ZorgInstituut Nederland  

  



HOE kunnen we deze doelstellingen 

bereiken 

• Uniforme metingen   

• Dezelfde PROMs op dezelfde tijdstippen 

 

• Verbeterprocessen door benchmarking 

• Aanlevering van PROMs aan LROI 

• LROI dashboard 

 

• In en exclusiecriteria moeten duidelijk zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOE Criteria voor het selecteren 

van PROMs 

• Gevalideerde Nederlandse versie 

• Gebruiksvriendelijk/beperkte omvang 

• Aansluiting bij buitenlandse orthopedische 

registraties 

• Toekomstbestendig, geen plafondeffect 

• Informatief over het effect van een interventie 

• Gratis in gebruik 

 

 

 



HOE Welk type PROM kiezen? 

• Algemene PROM  

• Hoe gaat het met de patiënt? 

 

• Gewrichtsspecifieke PROM  

• Wat is de functiebeperking van de patiënt? 



HOE PROMS Heup 

Algemeen 

• Pijn: Numeric Rating Scale for pain intensity 

• Kwaliteit van Leven: EQ-5D 

• Ankervraag 

 

Gewrichtsspecifiek 

• Specifieke heup-activeiten: HOOS-PS 

• Dagelijkse activiteiten: Oxford Hip Score 

 (optioneel) 
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HOE Wanneer worden de PROMs 

afgenomen? 

Afwegingen: 

• Om effect van interventie te meten, dient 
baselinemeting te worden afgenomen 

 

• Hoe vaak ga je de PROM uitvragen? 

• Te weinig meetmomenten -> Risico: Niet genoeg 
informatie 

• Te veel meetmomenten -> Risico: Niet genoeg 
respons 

 

• Bepaal moment waarop het effect van interventie 
zichtbaar is 

 

 

 



HOE PROMs meettrajecten 

• Heup 

 

 

• Schouder 

 

 

• Knie 

 

 
Preoperatief 

3 mnd 
postoperatief 

6 mnd 
postoperatief 

12 mnd 
postoperatief 



HOE Denk hier ook aan 

• Licentie vragenlijsten (op gevalideerde lijsten 
berust vaak een licentie) 

 

• Gebruik de juiste vragenlijst (soms zijn 
meerdere versies beschikbaar) 

 

• Met welke patiëntengroep heb je te maken 

 

• Hoe ga je om met overleden patiënten 
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Implementatie Keuzes vooraf 

• Waar neem je de PROMs af?  

• Op de poli of thuis? Digitaal of op papier? 

 

• Wie is verantwoordelijk voor de PROMs data verzameling? 

• Handig om één persoon verantwoordelijk te maken 

 

• Wie instrueert de patiënt?  

 

• Wil je reminders sturen? 

• Digitaal of per post, telefonisch? 1, 2, 3 reminders 

 

• Welk PROMs registratiesysteem? 



Implementatie LROI portaal 



Implementatie PROMs portaal 



Implementatie  

PROMs via LROI portaal 

• Digitale vragenlijsten afnemen  
 

• Automatische reminder voor vervolgmetingen 
 

• Vragenlijsten aangepast aan wensen ziekenhuis  

• logo’s, optionele vragenlijst OHS, emailadres 

verplichten 
 

• Overzicht van patiënten die vervolgvragenlijsten hebben 

ontvangen & nog niet hebben ingevuld 
 

• Handmatige invoer papieren vragenlijsten mogelijk 
 

• Geen kosten 



Implementatie  

Upload vanuit eigen systeem 

• Upload via databroker 

• Software-aanbieder krijgt LROI-certificaat 
indien voldaan aan drie vereiste punten: 

• Beveiliging gegevens 

• Koppeling met LROI  

• Gebruik van de goede vragenlijsten 

 

• Ruimte om PROMs te personaliseren (andere 
vragenlijsten toevoegen) 

 

 



Implementatie Succesfactoren 

• Respons rate = patiënten met ingevulde vragenlijst / 
geopereerde patiënten  

 

• Succes hangt af van vele factoren:  

• Goed informeren van patiënt over nut PROMs 

• Begeleiden in gebruik 

• Direct op poli levert grootste pre-operatieve respons 

• Motivatie van alle collegae 

• Al doende leert men 

 

 Hoe hoger de respons, hoe betrouwbaarder de 
uitkomsten 

 



Implementatie PROMs in de LROI 

• Koppeling op patiëntnummer  

 

• Gegevens worden opgenomen in LROI database 
in een aparte dataset 

 

• Elke nacht koppeling tussen PROM vragenlijst en 
patiënt (ingreep) 

 

• LROI systeem zorgt voor automatische verzending 
vervolg PROMs 



Analyses denk ook hier aan 

• Bepaal of een PROM binnen de range van het 

meetmoment past 

• Bijv. pre PROM max 6 maanden voor OKdatum 

• Wat is je response rate 

• Hoe ga je om met een vragenlijst die niet volledig is 

ingevuld (waardoor geen som of indexscore kan 

worden berekend) 

• Hoe ga je om met patiënten die een revisie-ingreep 

ondergaan binnen 1 jaar na primaire ingreep 



Analyses PROMs in de LROI 

• Koppeling PROMs aan LROI  

• Kenmerken prothesen en ingreep 
• Bijv. chirurgische benadering, type prothese 

• Kenmerken patiënt 
• Bijv: leeftijd, geslacht, ASA score, diagnose, BMI, Charnley 

score (casemix factoren) 

 

• Casemix correctie mogelijk  
 

• Wetenschappelijk onderzoek  verbetering 
kwaliteit van zorg 
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Resultaten PROMs in de LROI 

• In 2015: 

• 61 van de 97 zorgaanbieders registreerden 

PROMs in de LROI  

 

• Pre-operatieve respons:  

• Van de deelnemende centra: 53% 

• Totaal 33%  

 



Resultaten Respons heup 2015 

 

 



Resultaten Respons heup 2015 

 

 



Geen Moeite Heel veel moeite 

Resultaten HOOS-PS pre en  

3 mnd postoperatief 



Resultaten Respons heup 2015  

Verschillen tussen zorgaanbieders 

 

 

 



Dank u wel! 

www.lroi.nl  

LROI-bureau 

073-7003420 | lroi@orthopeden.org 
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