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Drie belangrijke locaties 
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Nijmegen 

Woerden 

Boxmeer 
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Behandelingen en Patiëntenzorg 

Verschillende specialisaties  
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Orthopedie Reumatologie Revalidatie Pijnbehandelingen 

Radiologie Sportgeneeskunde Paramedisch Apotheek 



 

 

 

1. Organisatie MaartensFacts: hoe, wat en waarom? 

 

 

2. Wat hebben we bereikt? 

 

 

3. Waar zijn we ‘tegen aan’ gelopen? 

 

 

4. Stellingen 
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Maartensfacts;  
behandelresultaten binnen de Sint Maartenskliniek 



Organisatie MaartensFacts: hoe, wat en waarom …. 

- Uitkomsten van behandelingen inzichtelijk 

maken 

 

- Aansluiting landelijke ontwikkeling Patient 

Reported Outcome Measurement (PROMS) 

 

- Concreet meetbaar maken waarde en 

resultaten van de kliniek ( excellence through 

evidence) 

 

- Voor revalidatie, orthopedie, reumatologie, 

anesthesiologie, kl. farmacie, radiologie 

 

- Concernbreed ( Nijmegen, Woerden, Boxmeer) 

 

- Voor domeinen ‘pijn’, ‘functioneren’ en 

‘kwaliteit van leven’ 

 

- Naar voorbeeld Cleveland Clinics 
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Organisatie MaartensFacts: hoe, wat en waarom …. 
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- MaartensFacts raad, visie en beleid 

 

- MaartensFacts werkgroep, ondersteuning en uitvoering 

 

- MaartensFacts coördinator, vertaling visie & beleid naar 

implementatie 

 

- 1 x per jaar MaartensFacts gids 

  

 

 

MaartensFacts - 

raad 

vakgroepen 

Reumatologie 

ondersteuning 

Orthopedie 

Anesthesio - 

logie /  pijn 

Radiologie 

Farmacie 

Revalidatie 

Rapportage /  
Presentatie 

 

 

Commercie /  

marketing 
Coördinatie 

Data  analyse 

Databeheer 

Technisch 

beheer 

research 

K & V 



Uitgangspunt 

Patient related outcome: klinische uitkomsten en PROMS 
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Meten van behandelresultaten in theorie 
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Drie niveau’s: 

 

 

- Patiënt   bv. continue uitkomsten monitoring, shared decision making  

 

- Kliniek   bv. interne sturing m.b.v. uitkomsten 

 

- Landelijk   bv. aanlevering aan uitkomstenregistratie / benchmark 



Infrastructuur huidig 
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Infrastructuur pilot 
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Wat hebben we bereikt: real time pijnscores t.o.v. norm 
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Wat hebben we bereikt: intern sturen op PROMS en  

patiënt karakteristieken - Oswestry Disability Index  
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Interne sturing: identificeren van subgroepen 

responders en non-responders 
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Wat hebben we bereikt: intern sturen op PROMS en  

patiënt karakteristieken EPD – EQ5D 
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Wat hebben we bereikt:  

predictiemodel - Nijmegen Decision Tool 
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1. Online screeningsvragenlijst  

2. Systematische & continue uitkomsten monitoring 

3. Prognostische patiënt profielen – decision tool 

 

 

Swespine Register 
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NDT 
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Wat hebben we bereikt: transparantie behandelresultaten 
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MaartensFacts gids + engelse vertaling 

PDF via link    https://www.maartenskliniek.nl/over-de-maartenskliniek/prestaties/5496437/ 



Wat hebben we bereikt:  

evaluatie behandelresultaten pre en post 

18 

N = 308  Operatie aan de onderrug  

( wervelkolom register) 



Wat hebben we bereikt: Discussie over toekomst 

behandelresultaten  d.m.v. expertmeeting 2015 

 

 

SMK, Santeon, Xpert Clinic/ Erasmus 

Kliniek ViaSana 

 
- Met key opinion leaders 

- 1 -  2 verzekeraars 

- 1 –  2 patiëntenplatforms 

- 1 –  2 collegae 

- 1 –  2 verwijzers 

- MF raad 
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Ervaringen onderweg ….. 

• verdeling van taken en verantwoordelijkheden in het proces van verzamelen, 

interpreteren en presenteren 

 

 

• Bekendheid maartensfacts in de kliniek 

 

 

• Eigenaarschap: moet ‘van de dokters’ zijn en gedragen door RvB 

 

 

• Verschil in voortgang en inrichting per specialisme 

 

 

• 3 locaties en weergave concern breed - infrastructuur 

 

 

• Afspraken over de data: missing value – gemiddeldes weergeven – normstelling 

 

 

• Wat zeggen de PROMS uitkomsten en met welk doel zet je ze in? Interpretatie ….. 
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Stellingen 

1. Waarvoor zijn de PROMS? 

 
 Voor de landelijke registratie 

 Voor het monitoren van herstel van de patiënt 

 Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek 

 Voor verzekeraars 

 Voor inzage in behandelingen op kliniekniveau 

 

 

2. Begin je met een klein project of ga je de gehele organisatie 

aanpakken? 
 Klein project 

 Alle PROMS organisatie breed implementeren 

 Alleen wat nodig is voor landelijke registratie 

 

 

3. Wie heb je hiervoor nodig? 
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d.pluimers@maartenskliniek.nl 
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