
Wat een uitkomst! 

Praktijkverschillen om van 

te leren. 

Marko Barendregt 

https://www.linkedin.com/in/markobarendregt


• GGZ van oudsher “meet-gericht” 

– Psychometrie 

– Van RCT’s naar Outcomes research 

• Routine Outcome Monitoring 

– Regelmatig klachten en symptomen meten (elke 3 

maanden) 

– 2 doelen: 

• Feedback over voortgang aan de patiënt 

• Verbetering van effectiviteit 

– Doelgerichtheid 

– Tijdig bijsturen bij stagnatie 

– Tijdig stopzetten van de behandeling 
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Wat is de Delta T? 



Benchmarken 

• Kwaliteit van zorg verbeteren door het geven van 

feedback op geaggregeerd niveau 

– Benchmarken is verbeteren door te leren van 

vergelijken 

– Competitie op resultaten, verminderen van variatie in 

uitkomsten 

 

• Bestuurlijk akkoord 2010 GGZ Nederland en ZN 

– Oprichting SBG 

– Aanleveren van ROM voor- en nametingen 

5 



Benchmarken is onderdeel van 

kwaliteitsmanagement 

patiënt-

niveau 

Groeps-

niveau 

Clinical 

management 

(behandelen 

en begeleiden) 

 

Maatschap-

pelijke verant-

woording  
 

 

Kwaliteits-

management 

 

 

 

Uitkomst-

bekostiging 
 

 

 

Wetenschap-

pelijk 

onderzoek 
 

 

Vergelijken 
tussen/binnen 

instellingen 
plan 

do 

check 

act 

Keuze-

informatie 

(patiënten) 

 

Vergelijken 
tussen/binnen 

instellingen 



Uitkomst benchmarken 

Nu goed beeld van het veld, focus naar Delta T 

 

• Delta T is een prestatiemaat 

– Behandeluitkomst 

• Delta T is een KPI 

– Feedback op je handelen 

• Verschillen in Delta T tonen verbeterpotentieel 

– Beste jongetje van de klas 
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Hoe verbeteren 

• De hoogst presterende organisaties doen iets anders dan 

de anderen 

• Benchmarken is  

– Het identificeren van deze verschillen in proces- en 

structuurkenmerken (Act) 

– Onderzoeken hoe je deze in je eigen organisatie kunt 

toepassen (plan) 

– Het invoeren van een de wijziging (do) 

– Controleren of het een gevolg heeft voor de KPI 

(check) 

• Cyclisch 
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Een voorbeeld 
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https://vimeo.com/169285504/6f913b4601 

 

https://vimeo.com/169285504/6f913b4601


Feedbackinformatie ten behoeve van 

verbeteren 
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Vergelijken  
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Wat is het 

complete beeld van 

mijn organisatie 

Hoe scoort mijn 

organisatie ten 

opzichte van 

andere 

organisaties? 

Waar zit mijn 

verbeter-

potentieel?  

Waardoor 

worden de 

uitkomsten 

bepaald? 

Wat zijn 

de best 

practices? 

Hoe kan ik de 

best practice 

zelf 

toepassen? 

Globaal Gedetailleerd 

Data-exploratie & analyse 

    (subgroepkenmerken, 

     locaties) 

Vergelijken 
tussen 

instellingen 

Act Plan 
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“Kloppen” de data? 

Hoe ontwikkelen mijn 

resultaten? 
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Verbeterpotentieel? 
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Rangordening (BRaM) 
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Verdieping in de data, gebruik van 

filtermogelijkheden 
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Ontwikkeling door de tijd 
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Dank u! 
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