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Over Samen Vooruitkijken

Informatie uit kwaliteitsregistraties in de spreekkamer 

Met landelijke uitkomstinformatie uit kwaliteitsregistraties kunnen patiënten zien wat de uitkomsten van zorg 

zijn bij groepen patiënten in Nederland die dezelfde aandoening hebben of een gelijke behandeling hebben 

ondergaan. Om te onderzoeken wat er voor nodig is om informatie uit kwaliteitsregistraties in de spreekkamer te 

gebruiken is DICA het project ‘Samen Vooruitkijken’ gestart1. Binnen het project is een nieuw dashboard en 

implementatiehandboek ontwikkeld: Codman Patients.

Dashboard Codman Patients

Codman Patients is een dynamisch dashboard voor in de spreekkamer. Klinische en patiënt gerapporteerde 

uitkomsten zoals complicaties, opnameduur en kwaliteit van leven worden op het dashboard gepresenteerd. 

Codman Patients zoomt in op uitkomsten van chirurgisch behandelde endeldarmkanker patiënten en gebruikt 

hiervoor data uit de landelijke darmkanker registratie (DCRA). Het dashboard geeft antwoord op vragen zoals: 

“hoeveel complicaties waren er bij patiënten zoals ik?” en “hoe lang lagen zij gemiddeld in het ziekenhuis?”. Door 

het invoeren van persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht en tumorkenmerken worden uitkomsten 

getoond van vergelijkbare patiënten die eerder zijn behandeld (patiënten-zoals-ik). Met behulp van deze 

informatie kan de zorgverlener de patiënt informeren over uitkomsten van verschillende behandelopties en 

samen de gevolgen van de behandeling voor het leven van de patiënt nu en in de toekomst bespreken.
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1 Dit project is onderdeel van de stimuleringsregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’ van 
het Zorginstituut Nederland. Deelnemende projectpartners: NVvH, Patiëntenfederatie Nederland, 
NFK, DCRA, MRDM.



Inventarisatie naar de rol van huisartsen

Pilot met het gebruik van Codman Patients

In 2020-2021 zijn 9 ziekenhuizen begeleid bij de implementatie en het gebruik van het dashboard. Ook is 

onderzocht of huisartsen een rol voor zich zien in het proces van samen beslissen en hoe zij denken over het 

gebruik van uitkomstinformatie in het gesprek met hun patiënten. In dit document leest u daarvan de 

belangrijkste resultaten.

Methode inventarisatie naar de rol van huisartsen

Professionals vanuit verschillende vakgebieden met een link met de huisartsengeneeskunde zijn geïnterviewd 

over de volgende thema’s:   

• Proces en communicatie tussen 1e en 2e lijn na doorverwijzing voor oncologische diagnostiek.

• Rol huisartsen in gedeelde besluitvorming in de oncologie.

• Gebruik van uitkomstinformatie uit kwaliteitsregistraties door huisartsen.
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Vertrouwenspersoon voor 
patiënt

Huisartsen hebben veelal een rol als
vertrouwenspersoon voor patiënten, ze kennen de
medische én persoonlijke situatie van de patiënt en
zijn vaak al voor een langere periode betrokken.

Huisartsen zien daarom een rol voor zich bij de
ondersteuning van patiënten met kankerdiagnoses,
ook in de gedeelde besluitvorming over de best
passende behandeling.

Uit de interviews komt naar voren dat zij het niet
passend vinden te richten op de medisch-technische
bespreking van behandelopties en uitkomsten. Dat
gesprek behoort tussen zorgverleners en patiënten in
het ziekenhuis plaats te vinden. Huisartsen kunnen wel
helpen deze informatie te duiden. Hun toegevoegde
waarde zien zij bij het inzichtelijk maken van de
waarden en voorkeuren met de patiënt, de
psychosociale aspecten. Zij voelen zich al voldoende
bekwaam om hierin te ondersteunen, dit past goed bij
hun huidige rol en taken.
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Om een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn
voor een patiënt die voor een behandelkeuze staat is
het belangrijk dat huisartsen goed geïnformeerd
worden vanuit de 2e lijn.

Dit betreft informatie over:

• de gestelde diagnose

• (de intentie van) het behandelplan

Deze communicatie vindt grotendeels plaats via
verwijsbrieven. De inhoud en tijdigheid hiervan
wisselt momenteel erg.

Communicatie 1e en 2e lijn
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Door huisartsen wordt aangegeven dat het zelf in
gebruik nemen van Codman Patients niet mogelijk is.
De inhoud van het dashboard vinden zij beter passen
bij de gesprekken in het ziekenhuis. Daarnaast is het
niet haalbaar om hier een specifiek dashboard voor in
gebruik te nemen als huisarts, omdat de frequentie
waarop huisartsen patiënten met endeldarmkanker
zien erg laag is (< twee per jaar).

Een uitgeprinte/opgeslagen versie met informatie uit
Codman Patients kan gebruikt worden als aanvulling
op de verwijsbrief, bijvoorbeeld om de
behandelkeuze inzichtelijk te maken. Als losstaande
informatievoorziening is dit ontoereikend. Er mist
specifieke informatie over welke factoren tot een
keuze hebben geleid.

Wanneer de patiënt als belangrijkste bron van
informatie een uitgeprinte/opgeslagen versie van het
dashboard meebrengt kan de huisarts hier
inhoudelijk op ingaan en toelichting geven waar
nodig. De gebruikte begrippen zijn voor huisartsen
duidelijk.

Gebruik van uitkomstinformatie (van Codman

Patients) in huisartsenpraktijken



Geleerde lessen

Sommige patiënten hebben 
behoefte om samen met de 
huisarts na een kankerdiagnose 
in gesprek te gaan over wat in 
hun leven van belang is en 
welke behandeling daar het 
best bij aansluit.
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Huisartsen geven aan dat toegang 
tot het Codman Patients
dashboard voor hun niet directe 
meerwaarde heeft, maar dat zij wel 
een rol voor zich zien in de 
ondersteuning van patiënten die 
behandeld worden in het 
ziekenhuis. 

Om als huisarts een patiënt goed te 
kunnen ondersteunen tijdens de 
behandeling van kanker in het 
ziekenhuis is er  behoefte aan 
tijdige informatie over de diagnose 
en het voorgestelde behandelplan.



Veel dank aan alle geïnterviewden.

Relevante initiatieven/onderzoeken:

• Rapport Doneer je ervaring – Je hebt kanker (gehad): Hoe ervaar je de hulp van je

huisarts en verpleegkundige?, NFK, 2019.

• NHG-Standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk, NHG, 2014.

• Proefschrift `Communication in oncology - Positioning the general practitioner in

shared decision making for patients with cancer´, M. Stegmann, 2021.

• Proefschrift ´The role of the general practitioner in Shared Decision Making for

cancer treatment´, E. A. Noteboom, 2020.

• GRIP studie: https://nvpo.nl/project/grip-studie/

• Project 'Samen beslissen met ouderen met kanker’: Verbeteren van

behandelbesluiten door samenvoeging van informatie van huisartsen, informatie
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