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Dit project is uitgevoerd door DICA en de DCRA-registratie, in
samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland,
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Er is
vanuit het Zorginstituut een subsidie binnen de
subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’
toegekend voor het project.

Samenvatting van het project en de 

geleerde lessen

Alle rechten in deze weergave zijn voorbehouden aan Dutch Institute for Clinical Auditing. Niets uit deze
weergave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze,
zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DICA.



Aanleiding
Dankzij het feit dat steeds meer informatie beschikbaar is voor
patiënt én zorgverlener, voltrekt zich in de spreekkamers een
stille omwenteling: de rolverdeling tussen zorgverlener en
patiënt verandert, en de snelgroeiende stroom data, zoals die
uit kwaliteitsregistraties, maakt het mogelijk om
behandelingen beter toe te snijden op de individuele patiënt.

Door het beschikbaar stellen van uitkomstinformatie van
“patiënten-zoals-ik” in de spreekkamer, kunnen patiënten nog
beter inschatten welk effect een behandeling op hun leven
heeft en samen met de zorgverlener, kiezen voor de best
passende zorg.

Binnen het project Samen Vooruitkijken is het Codman
dashboard aangepast zodat zorgverleners het kunnen
gebruiken tijdens het gesprek dat zij voeren met patiënten in
de spreekkamer. Hiervoor wordt data van de Dutch ColoRectal
Audit (DCRA) gebruikt, een registratie van alle
darmkankeroperaties in Nederland. In de DCRA zitten
gegevens van meer dan 120.000 patiënten. Per jaar worden er
ongeveer 13.000 nieuwe patiënten gediagnosticeerd met
darmkanker.
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Doel

Het beschikbaar maken van de bestaande data uit de
DCRA in de spreekkamer, voor zorgverleners en
patiënten, ter ondersteuning van het gesprek over de
best passende behandeling.
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Waarden en voorkeuren

Informatie en aanbevelingen
zorgverleners patiënten



Wat heeft Samen vooruitkijken opgeleverd? 

Codman Patients: Aangepast 
dashboard met real-life data 
ter ondersteuning van 
zorgverleners en hun 
patiënten 
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Inzicht in benodigdheden en 
randvoorwaarden in de praktijk 
voor de toepassing van gebruik van 
uitkomstinformatie in de 
spreekkamer.

Inzicht in de wensen van 
zorgverleners en patiënten ten 
behoeve van samen beslissen.

Codman Patients landelijk
beschikbaar voor DCRA
Codman gebruikers.

Implementatie handboek:
Aan de slag! met Codman
Patients



Hoe is het project verlopen? 

INVENTARISATIE
Wat is er mogelijk, wat zijn 
de wensen? Vanuit de 
dataset, zorgverleners, 
patiënten, methodologie, 
techniek en juridisch
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ONTWIKKELING
Eerste ontwikkeling en 
feedback rondes Codman
Patients & Implementatie 
handboek

TESTEN
Testen en aanpassen

IMPLEMENTATIE
& EVALUATIE
Trainen van zorgverleners in 
pilot ziekenhuizen, gebruiken 
dashboard en evalueren



Wie deden er mee aan de pilot? 

• Nij Smellinghe ziekenhuis, Drachten

• Ommelander ziekenhuis, Scheemda

• Deventer ziekenhuis, Deventer 

• Rivierenland ziekenhuis, Tiel

• Franciscus Gasthuis, Rotterdam 

• LUMC, Leiden 

• Reinier de Graaf Gasthuis, Delft 

• Van Weel Bethesda ziekenhuis, Dirksland 

• Bravis ziekenhuis, Bergen op Zoom 
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BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN
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Codman Patients is een dynamisch dashboard 
voor in de spreekkamer. 

Het geeft patiënten met  endeldarmkanker die 
een operatie krijgen 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 
van de patiënt worden uitkomsten getoond van 
vergelijkbare patiënten die eerder zijn 
behandeld.

Uitkomstinformatie in de spreekkamer



VALIDE & BETROUWBAAR
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Belangrijk bij het presenteren van uitkomstinformatie in de
spreekkamer is dat de informatie valide is en op de juiste
manier wordt geïnterpreteerd. Dit vormde de leidraad voor de
inhoud en implementatie van het dashboard. Hierbij is
rekening gehouden met:

• Keuzemomenten binnen het zorgpad van endeldarmkanker
en de beschikbaarheid van voldoende gegevens voor de
verschillende behandelingen.

• Om voor patiënten voldoende duiding te kunnen bieden
aan de gegevens koppelen zorgverleners uitkomsten terug
in de spreekkamer.

• Een waarschuwing is zichtbaar wanneer er net voldoende
gegevens zijn. Bij onvoldoende betrouwbaarheid worden
uitkomsten niet teruggekoppeld.

• Voor de gekozen behandelingen en uitkomsten is het niet
mogelijk uitkomsten van verschillende behandelingen met
elkaar te vergelijken.

• Er zijn geen voorspellingsmodellen gebruikt. De gegevens
zijn voor zorgverleners direct terug te herleiden naar
landelijke gemiddelden.
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DUIDELIJK VOOR PATIËNTEN
Uitkomstinformatie kan helpen om als patiënt een beter
beeld te vormen bij de gevolgen van een behandeling.
Informatie moet daarvoor aansluiten en ook goed te
begrijpen zijn. Op de volgende manieren is daar rekening
mee gehouden:

• Zowel klinische als patiëntgerapporteerde uitkomsten
worden getoond.

• Duiding en context door dashboard als onderdeel van
gesprek in spreekkamer. Patiënten kunnen thuis een
geprinte versie nalezen.

• Presentatie vorm: Gekozen voor simpele en heldere
visualisaties naast cijfers, geen percentages en
betrouwbaarheidsintervallen in beeld, teksten zoveel
mogelijk op B1 niveau.

AANSLUITING BIJ GESPREK

Tijdens de implementatie is gekeken naar de juiste plek
van de beschikbare informatie in het zorgpad. Er is
onderzocht wie reeds met patiënten over de thema’s
spreekt om daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Vaak
bleek dit in het ziekenhuis de verpleegkundige,
verpleegkundig specialist en soms de chirurg. Huisartsen
zien een ondersteunende rol bij eventuele vragen.

. 



‘‘Bij mensen die geïnteresseerd 
zijn in cijfers is het leuk en 
prettig het te laten zien.’’

ERVARINGEN
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• Zorgverleners zijn enthousiast over het concept om data uit 
kwaliteitsregistraties op een nieuwe manier te kunnen benutten 
en om uitkomstinformatie inzichtelijk te maken voor patiënten.

• Communicatie was eenduidiger, het dashboard en onderwerpen 
die daarop gepresenteerd worden kunnen dienen als kapstok 
voor het gesprek. 

• Het project opende het gesprek tussen collega’s onderling over 
informatievoorziening naar patiënten.

• Data in de spreekkamer wordt door zorgverleners en patiënten 
als waardevol ervaren en zou niet alleen gebruikt moeten worden 
om te informeren, maar ook om samen keuzes te maken over het 
te volgen behandeltraject. 

• Zorgverleners vinden het belangrijk patiënten zo volledig 
mogelijk te informeren. Bij het specifiek maken van informatie 
voor ‘’patiënten-zoals-ik’’, blijft echter een steeds kleinere groep 
patiënten over om informatie over terug te koppelen. 

• Op dit moment is het dashboard maar voor een kleine groep 
patiënten/situaties in te zetten.

• Zorgverleners maken een inschatting voor patiënten welke 
informatie van het dashboard geschikt is.

Hoe is de pilot ervaren door zorgverleners en patiënten? 
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“Communicatie is eenduidiger 
met collega’s, je weet van elkaar 
wat wel en niet besproken is. 
Daar sta je uitgebreider bij stil.”

SAMEN VOORUITKIJKEN 



Wat hebben we geleerd?

Uitkomsten uit de DCRA, die zijn 
verzameld voor leren & verbeteren als 

zorgverlener, zijn ook relevant voor om te 
gebruiken in de spreekkamer tijdens het 

gesprek met patiënten.

Observationele data kan niet altijd 
gebruikt worden om samen keuzes over 

het te volgen behandeltraject op te 
baseren. 

Er is veel interesse voor het thema 
“Samen beslissen’’. Voor toepassing in de 
praktijk zijn nog stappen te zetten, bijv. 

reserveren van tijd in het zorgpad en 
scholing van zorgverleners.

Om valide en specifieke informatie aan 
patiënten te kunnen terugkoppelen over 
“patiënten-zoals-ik” is een groot volume 

aan data nodig.  

Er is een duidelijke wens om het 
dashboard verder te ontwikkelen en uit te 

bereiden met andere behandelingen en 
aandoeningen. 
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Als eerste beschikbaar voor endeldarmkankeroperaties 

Codman Patients is beschikbaar voor endeldarmkanker 
operaties. Er kunnen uitkomsten worden getoond van eerder 
behandelde patiënten met een eindstandig stoma, tijdelijk 
stoma of anastomose. Vanaf 2022 is het dashboard landelijk 
beschikbaar voor alle DCRA Codman deelnemers.

Alle rechten in deze weergave zijn voorbehouden aan Dutch Institute for Clinical Auditing. Niets uit deze
weergave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze,
zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DICA.


