
 

 

NVTAG Lustrumsymposium 26 november 2015 

“Geen kwaliteitsverbetering zonder registraties”  

 

In de afgelopen decennia is er veel vooruitgang geboekt in de diagnostiek en behandeling van 
vele ziekten. De levensverwachting van patiënten is hierdoor toegenomen. Zowel de 
ontwikkeling als het gebruik van nieuwe diagnostiek en nieuwe behandelingen is meestal 
relatief duur. Verder is herhaaldelijk gesignaleerd dat nieuwe diagnostische en therapeutische 
mogelijkheden niet bij alle patiënten worden toegepast. Vaak ontbreekt echter de kennis over de 
daadwerkelijke toepassing. Het is dan ook belangrijk dat er meer kennis beschikbaar komt over 
de diagnostiek, inzet en de uitvoering van behandelingen en van de uiteindelijke resultaten in de 
vorm van overleving, kwaliteit van leven en kosten. ‘Real world data’ en in het bijzonder 
patiëntenregistraties worden hierbij vaak als ‘Holy Grail’ gezien. 
 
Door middel van dergelijke registraties kan het gebruik en de effectiviteit van nieuwe 
behandelingen in de hele populatie worden gemonitord en vergeleken. Op deze manier krijgen 
we inzicht in het daadwerkelijk gebruik van de nieuwe behandeling, de kwaliteit van de 
geleverde zorg, kunnen we wel- en niet-gebruik vergelijken, kunnen we dat terugkoppelen naar 
artsen en ziekenhuizen, en weten we wat de impact is van nieuwe behandelingen op de 
zorguitgaven en de prijs-/kwaliteitverhouding in de zorg. Patiëntenregistraties lijken hierdoor 
een belangrijke tool voor kwaliteitsverbeteringen in de zorg. De vraag is echter of we deze al 
optimaal gebruiken Vragen die opkomen zijn onder andere: Wat kunnen er nu al mee, wat 
zouden we er mee willen kunnen, welk resultaat mogen we er in de praktijk van verwachten, 
kunnen we met praktijkgegevens sturen op patiëntenuitkomsten en hoe zit het met de 
koudwatervrees van veel partijen? Ook doet de vraag zich voor of deze registraties wel 
tegemoetkomen aan de wensen van de verschillende betrokkenen. Verder moeten aan het 
analyseren van de gegevens ook hoge eisen gesteld worden. Dit brengt vele methodologische 
uitdagingen met zich mee. Worden deze adequaat tegemoet getreden? Dit zijn vragen die alle 
relevant zijn om zoveel mogelijk in aanmerking komende patiënten te voorzien van zorg met een 
goede prijs/kwaliteitverhouding.  
 
Op deze middag zullen deze vragen door diverse stakeholders vanuit hun eigen expertise en 
ervaring belicht worden, waarna een debat volgt over de toekomst van patiëntenregistraties en 
kwaliteitsverbetering in de zorg. 
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Dagvoorzitter: Tom van ’t Hek 

 
Tijd Onderwerp Spreker 

12:30-13:00 Ontvangst  

13:00-13:05 Opening Prof. dr. Carin Uyl-de Groot, voorzitter 
NVTAG 

13:05-13:20 Overzicht 20 jaar NVTAG Prof. dr. Carmen Dirksen, MUMC 

13:20-13:40 Patiëntenregistraties in Nederland: 
nu en in de toekomst 

Prof.dr. Carin Uyl-de Groot, hoogleraar 
health technology assessment, EUR 

13:40-14:00 Routine Outcome Measurement in 
de psychiatrie: een voorbeeldcasus 
met vele leermomenten 

Prof.dr. Philippe Delespaul, hoogleraar 
innovaties in de geestelijke 
gezondheidszorg, Universiteit Maastricht 

14:00-14:20 Registry’s: oase of fata morgana? Dr. Martin van der Graaff, secretaris 
Wetenschappelijke Adviesraad, 
Zorginstituut Nederland 

14:20-14:50 Pauze  

14:50-15:10 De zorginkoper en 
patiëntenregistraties 

Hans Feenstra, voorzitter Raad van 
Bestuur Martini Ziekenhuis, Groningen 

15:10-15:30 Value based health care o.b.v. 
registraties: een must voor de 
zorgverzekeraar 

Prof.dr. Robbert Huijsman, EUR, senior 
manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea 
Zorginkoop 

15:30-15:50 Patiëntregisters: Appels en Peren 
moeten fruit worden 

Drs. Ruud Simons, MSc, MBA-MBI, 
apotheker 

15:50-16:30 Debat  

16:30 Borrel  

 
 
Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het ‘Erasmus Paviljoen’, dat gelegen is op Campus 
Woudestein van de Erasmus Universiteit.  Een routebeschrijving vindt u op 
http://www.erasmuspaviljoen.nl/site/category/contact. 
 
Aanmelden? Klik hier.  

http://www.erasmuspaviljoen.nl/site/category/contact
https://docs.google.com/forms/d/1nd6Rv-HJlFut-bbnE9pQaeiO3dLak2LbhgoJER2A4hY/viewform
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