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Management Samenvatting  

Bij Bergman Clinics worden sinds ruim vijf jaar Patient Reported Outcome Measures (PROM) uitgestuurd naar 
cliënten. Dit zijn cliënt gerapporteerde uitkomsten vragenlijsten die inzicht geven in de gezondheidstoestand 
voorafgaande aan de behandeling en na de behandeling. De vergelijking van deze ingevulde vragenlijsten maakt 
het mogelijk om de, door de cliënt ervaren, verbetering als gevolg van de behandeling meetbaar te maken en te 
gebruiken als kwaliteitsindicator.  
Het doel van dit project is de ontwikkeling van dynamische PROM rapportages. Hierin wordt inzichtelijk hoe het 
proces rondom het uitsturen en weer ontvangen van de vragenlijsten naar en van de cliënten verloopt. Daarnaast 
zijn de PROM uitkomsten in combinatie met klinische informatie uit het EPD inzichtelijk zodat deze onder andere 
gebruikt kunnen worden bij de verbetering van de kwaliteit van zorg.  
In dit document is beschreven hoe een rapportage voor het proces, de PROM respons rapportage, en voor de 
uitkomsten, de PROM uitkomsten rapportage zijn ontwikkeld. Onderdeel hiervan zijn de gemaakte 
ontwerpkeuzes om te komen tot goed werkende dynamische PROM rapportages die voor ruim 85% voldoen aan 
de gestelde eisen en wensen. Deze PROM rapportages zijn geïmplementeerd en deels gevalideerd en goed 
bevonden. Tot slot worden een aantal aanbevelingen gegeven voor de doorontwikkeling van deze rapportages 
en het doorlopen van vergelijkbare trajecten in de toekomst.  
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1 Inleiding 

Bij de bepaling of een behandeling of interventie het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kijkt een specialist 
doorgaans naar klinische uitkomsten op basis van lichamelijk onderzoek, beeldvormend onderzoek en het 
optreden van infecties of andere complicaties. Daarnaast kan ook gekeken worden naar door de cliënten ervaren 
uitkomsten om het resultaat van de behandeling te bepalen vanuit het perspectief van de cliënt (1; 2). Deze cliënt 
gerapporteerde uitkomsten (Patient Reported Outcome Measures; PROMs) worden verzameld door de cliënt 
voor, tijdens en na de behandeling te vragen naar algemene en aandoening specifieke gezondheidsaspecten 
zoals symptomen, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. 
 
PROMs worden al jaren gebruikt in wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit van behandelingen in kaart 
te brengen. Naast grote gerandomiseerde onderzoeken waarin het resultaat van een behandeling wordt 
onderzocht met behulp van een specifiek voor het onderzoek geselecteerde groep, kun je met PROMs kijken 
naar de verbetering van de gezondheidstoestand volgens de gehele cliëntenpopulatie (3; 4; 5).  
 
Sinds de laatste jaren worden de PROMs landelijk breder toegepast met verschillende doeleneinden. Zo worden 
de PROMs gebruikt om de gezondheidstoestand van de cliënt voorafgaande en tijdens de behandeling te 
vergelijken met een vergelijkbare cliëntenpopulatie. Samen met de zorgverlener wordt een behandeling gekozen 
(shared decision making) waarbij de kans op de door de cliënt gewenste gezondheidstoestand het hoogste is aan 
de hand van de uitkomsten van deze vergelijkbare cliëntenpopulatie. Daarnaast is het verloop van het herstel 
inzichtelijk van de vergelijkbare cliëntenpopulatie wat bijdraagt aan de verwachtingsmanagement naar de cliënt, 
zodat deze weet wanneer bijvoorbeeld de pijn waarschijnlijk verminderd en het traplopen weer mogelijk wordt. 
Tot slot worden PROMs gebruikt als uitkomstenindicatoren voor de bepaling van de kwaliteit van zorg en worden 
ze gebruikt om zowel intern als extern verschillende zorgverleners, teams, klinieken, ziekenhuizen en landen te 
vergelijken en benchmarken. 
Met de PROMs zijn zorgverleners in staat om de kwaliteit van zorg te verbeteren, cliënten worden ondersteund 
in het maken van een keuze voor een zorgaanbieder en behandeling, en waardegedreven zorginkoop kan vorm 
gegeven worden (1). 
 
Binnen Bergman Clinics worden PROMs verzameld voor verschillende behandelprogramma’s met als doel de 
uitkomsten te gebruiken als stuur- en spiegelinformatie om de kwaliteit van zorg te verbeteren en in de toekomst 
de cliënten te betrekken bij hun behandeling. Het is onderdeel van het continue verbeteren en werken volgens 
value-based healthcare (VBHC) principes. Hierbij zijn de PROMs onderdeel van de uitkomsten, die gedeeld door 
de kosten de waarde voor de cliënt bepalen.  
Enkel het verzamelen van de PROMs is hiervoor onvoldoende, de uitkomsten moeten ook inzichtelijk zijn en te 
relateren zijn aan cliënt- en behandelkenmerken zodat informatie uit de PROM data gehaald kan worden. 
Hiermee kunnen de specialisten een leidende rol nemen om continue te verbeteren en kan dit per 
behandelprogramma gedaan worden.  
Ondanks het brede gebruik van PROMs in de zorg op landelijk en globaal niveau, is het voor veel 
behandelprogramma’s en PROMs nog niet helemaal duidelijk wat een PROM score betekent en wat een goede 
PROM scoreis en wat niet. Het eerste doel is het duiden van de PROM scores en bepalen waar Bergman Clinics 
per behandelprogramma en specialist staat en hoe dit kan verbeteren. Deze informatie wordt gebruikt om 
(inter)nationaal te benchmarken. Als vervolgens de lat landelijk of wereldwijd gedefinieerd wordt, wil Bergman 
Clinics minimaal op dat niveau zitten, maar het liefst boven de norm scoren om aantoonbaar de beste zorg te 
leveren aan de cliënten.  
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2 Projectdefinitie 

2.1 Context 

Sinds 2013 worden bij Bergman Clinics uitnodigingen verstuurd naar cliënten voor het invullen van elektronische 
PROM vragenlijsten. Dit wordt gedaan met de intern ontwikkelde applicatie VragenlijstService.  
Om inzicht te krijgen in het proces, rondom het uitsturen en verzamelen, en gescoorde uitkomsten van deze 
PROM vragenlijsten zijn meerder pogingen ondernomen om de data om te zetten in werkbare rapportage.  Door 
de complexiteit van het gebruikte systeem en proces, en de beperkingen van de applicaties en tooling aanwezig 
om rapportages in te bouwen, is dit nooit goed van de grond gekomen. In de zomer van 2016 zijn na een aantal 
ontwerpsessies rapportages gemaakt van de PROM data in Excel. Door de komst van een krachtigere Excel kon 
hierin de grote hoeveelheid data beter grafisch verwerkt worden. Deze rapportages zijn vervolgens niet goed 
uitgerold naar de rest van de organisatie waardoor onvoldoende zicht is op het verloop van het proces om hier 
goed op te kunnen sturen. Ook het gebrek in inzicht op de uitkomsten voorkomt optimaal gebruik voor de 
verbetering van de kwaliteit van zorg. 
 
Door de sterk groeiende hoeveelheid data en de wens naar dynamische rapportages neemt de vraag naar een 
krachtigere tool om de rapportages te maken en gebruiken toe. Begin 2017 zijn de PROM database en processen 
verplaatst naar een nieuwe server en is een nieuwe rapportage tooling SQL Server Reporting Services van 
Microsoft (SSRS) beschikbaar gekomen. Op de nieuwe server is het mogelijk om de PROMs te combineren met 
informatie uit het EPD en zo te relateren aan de juiste klinische informatie (diagnose- en behandelinformatie) 
van de verschillende cliënten. Met behulp van SSRS kunnen dynamische rapportages gemaakt worden die de 
organisatie inzichten geeft in het PROM proces en de uitkomsten, die vervolgens kunnen bijdragen aan alle, in 
de inleiding genoemde, doelen zoals het verbeteren van de kwaliteit van zorg.  

2.1.1 PROM 

Een PROM is een samengestelde vragenlijst of één specifieke vraag die betrekking heeft op de algemene en/of 
aandoening specifieke gezondheidstoestand. Het is een krachtig meetinstrument omdat het een gevalideerde 
vragenlijst of vraag is die een gezondheidsaspect van de cliënt omzet in een numerieke score. Op basis van 
getallen en scoreverschillen is het mogelijk om uitkomsten van een behandeling of interventie te omschrijven en 
kwantificeren. In een PROM vragenlijst van Bergman Clinics zitten meestal meerdere afzonderlijke aandoening 
specifieke vragenlijsten en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten. 

2.1.2 PROM respons 

Om de PROMs optimaal te gebruiken is het van belang dat de respons op de PROM vragenlijsten gemaximaliseerd 
wordt. De uitkomsten moeten een goede afspiegeling zijn van de gehele cliëntenpopulatie om het bij 
bovengenoemde doelen te kunnen toepassen en de vooroordelen in de uitkomsten te minimaliseren. Er zijn 
verschillende methoden om te zorgen voor een hoge respons zoals het kort houden van de vragenlijst, cliënten 
herinneren aan de vragenlijst en ze persoonlijk vragen, de periode van uitnodigen afstemmen met fysieke 
contactmoment in zorgproces, feedback geven op de ingevulde vragenlijst en de methode van het aanbieden 
van de vragenlijst op papier of online per doel- en leeftijdsgroep (6; 7). Hierbij is geen significant verschil in de 
uitkomsten van vragenlijsten ingevuld op papier of online van een aantal PROMs terwijl andere PROMs wel een 
significatie verschil in uitkomsten opleveren (7; 8). Desondanks is een hoge respons geen garantie voor een goede 
representatie van de gehele cliëntenpopulatie omdat sommige cliëntengroepen minder bereid zijn om 
vragenlijsten in te vullen. Het is daarom van belang om achtergrondkenmerken van zowel de respondenten als 
non-respondenten in kaart te brengen om inzichtelijk te maken of de binnengehaalde PROMs representatief zijn 
voor de gehele cliëntenpopulatie (9). 
Naast de respons op de PROM vragenlijsten zijn nog een aantal maten gedefinieerd om het PROM proces te 
monitoren. Dit is het proces vanaf registratie en uitsturen van de vragenlijsten naar de cliënten tot het ontvangen 
en verwerken van de ingevulde vragenlijst, en alles daar omheen. 
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2.2 Projectdoel  

Het doel van dit project is het inzichtelijk maken van het PROM proces en de uitkomsten in de vorm van 
dynamische rapportages waarin op verschillend detailniveaus en met verschillende filters de PROM informatie 
wordt weergegeven zodat deze gebruikt kan worden door directie, management en zorgverleners als stuur- en 
spiegelinformatie en voor de verbetering van de kwaliteit van zorg.  
Doordat het type informatie, die voortkomt uit het PROM proces en de uiteindelijke PROM uitkomsten, erg 
verschillend is en ook met verschillende doeleinden gebruikt wordt, is er vraag naar twee rapportages; een PROM 
respons rapportage en een PROM uitkomsten rapportage. In bijlage 11.3 staat beschreven welke procesmaten 
en uitkomsten per divisie in de twee rapportages zijn opgenomen. 

2.3 Programma van eisen en wensen 

Voor de divisies Bewegingszorg, Vrouwenzorg, Oogzorg en Uiterlijk & Huid worden één of meerdere PROMs 
uitgevraagd en verzameld. Per divisie is een medisch specialist aangesteld als aanspreekpunt en stakeholder voor 
de betreffende PROMs. Daarnaast is de manager Kwaliteit als opdrachtgever betrokken bij de ontwikkeling van 
de rapportages. Met deze verschillende stakeholders is in brainstormsessies geïnventariseerd welke type eisen 
voor hen van belang zijn voor de rapportage waarna de programma’s van eisen en wensen zijn opgesteld en 
definitief goedgekeurd door de stakeholders.  
Hierin zijn zowel functionele als technische eisen en wensen beschreven voor het ontwerp van de rapportages 
over het PROM proces en de uitkomsten van de vragenlijsten die op dit moment worden uitgevraagd. Doordat 
deze vragenlijsten medische gegevens uitvragen van toekomstige en onder behandeling zijnde cliënten is het 
van belang dat de rapportages waarin deze data verwerkt zit niet toegankelijk is voor onbevoegden. De 
autorisaties voor de rapportages zijn daarom meegenomen in het ontwerp volgens een autorisatiematrix om de 
privacy van de cliënten en afscherming van bedrijfsgevoelige informatie te waarborgen. 
Tot slot is het voor de continuïteit van de PROM rapportage van belang dat een beheerorganisatie wordt 
opgericht. Eisen voor deze beheerorganisatie zijn opgesteld en afgestemd met de opdrachtgever. 
Deze afzonderlijk goedgekeurde programma’s van eisen en wensen zijn terug te vinden in bijlage 11.4 en zijn in 
onderstaande paragrafen samengevoegd en beschreven. 

2.3.1 Functionele specificaties 

In onderstaande tabel staan de functionele specificaties van de rapportages zoals afgestemd met de 
stakeholders.  

Nr Type Onderwerp Vraag 
F1 Eis Gebruiksvriendelijk Intuïtieve inrichting met minimaal aantal keer klikken binnen zelfde scherm 
F2 Eis Gebruiksvriendelijk Intuïtieve/heldere figuren (die door verschillende beroepsgroepen begrepen 

worden) 
F3 Eis Gebruiksvriendelijk Instructie/uitleg altijd snel op te vragen vanuit rapportages 
F4 Eis Algemeen PROM proces indicatoren 
F5 Eis Algemeen Uitkomsten PROM scores 
F6 Eis Algemeen Uitkomsten Delta PROM scores 
F7 Eis Algemeen Uitkomsten op losse vragen 
F8 Eis Algemeen Ca. 10 leidende losse vragen per behandelprogramma wordt vanuit divisie 

bepaald 
F9 Eis Algemeen Uitkomsten inzichtelijk per specialist 
F10 Eis Algemeen Vergelijking mogelijk tussen specialisten (onderling) 
F11 Eis Algemeen Toevoegen referentiewaarden mogelijk t.b.v. benchmarking 

(landelijk/literatuur/(wenselijke)norm, LY,..) 
F12 Eis Algemeen Selectie mogelijk op BMI 
F13 Eis Algemeen Selectie mogelijk op geslacht 
F14 Eis Algemeen Selectie mogelijk op leeftijdscategorie 
F13 Eis Algemeen Selectie mogelijk op ASA 
F16 Wens Algemeen Mogelijkheid tot uitbreiden aantal filter opties 
F17 Eis Privacy Uitkomsten niet te herleiden naar cliënt (tenzij wenselijk) 
FB1 Eis Algemeen BZ Selectie mogelijk op Diagnose (indien niet gestructureerd geregistreerd in EPD 

dan DBC diagnose) 
FB2 Wens Algemeen BZ Selectie mogelijk op Trauma (ja/nee) 
FB3 Wens Algemeen BZ Selectie mogelijk op beleid (conservatief/operatief) 
FV1 Eis Algemeen VZ Selectie mogelijk op indicatie; Prolaps of Blaasklachten (anamnese) 
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Nr Type Onderwerp Vraag 
FV2 Wens Algemeen VZ Selectie mogelijk op ingreep:  

1. Retropubisch TVT 
2. Single Incision Method (mid-urethral sling/mini sling)  
3. Enkelvoudige prolaps (AW, VW, AW+VW) 
4. Meervoudige prolaps (SSF)  
    (Prolaps 1-4, Blaas 1,2) 

FU1 Wens Algemeen UH Selectie mogelijk op behandeltechniek (plaats t.o.v. spier) 
FU2 Wens Algemeen UH Selectie mogelijk op implantaat type  

(anatomisch (ruw)/ rond (glad/ruw)) 
FU3 Wens Algemeen UH Selectie mogelijk op roken (ja/nee) 
FO1 Wens Algemeen OZ Selectie mogelijk op Behandelvorm Refractie: Laser = behandelcode/methode. 

OK/Cataract = Type Lens 
FO2 Wens Algemeen OZ Selectie pre-op risicofactoren (comorbiditeiten) 
FO3 Wens Algemeen OZ Selectie mogelijk op gradatie pre-op refractie (en post-op) 

(laag -1 - -5, middel -5 - -10, hoog <-10, plus = alles +) 
FO4 Wens Algemeen OZ Selectie mogelijk op visus winst (in %) en % nastaar (CAT) 

Tabel 1. Functionele specificaties PROM rapportages 

2.3.2 Technische specificaties 

In onderstaande tabel staan de technische specificaties van de rapportages zoals afgestemd met de stakeholders. 
Nr Type Onderwerp Vraag 
T1 Eis Datakwaliteit Accuraatheid (max. 2 weken oud) 
T2 Eis Datakwaliteit Compleetheid (aanwezige data beschikbaar en geen dubbelingen) 

T3 Eis Datakwaliteit 
Juistheid (controle vragenlijsten en scoreberekeningen tbv betrouwbare 
vergelijkingen/benchmarking) 

T4 Eis Onderhoud 
Beheersbaar en overdraagbaar. Ontwerp, inrichting en werkwijze conform 
andere rapporten. 

T5 Eis Toegang en autorisatie Autorisatie volgens onderstaande matrix 
T6 Eis Toegang en autorisatie Enkel inzichtelijk vanuit de Cloud (bmc-inlog) 
T7 Wens Uitwisselbaarheid gegevens Afdrukken rapporten 
T8 Wens Uitwisselbaarheid gegevens Exporteren naar Excel 
T9 Wens Uitwisselbaarheid gegevens Exporteren naar PDF 
T10 Wens Logging Rapportage beschikbaar op gebruik van rapportages 

Tabel 2. Technische specificatie PROM rapportages 

2.3.3 Autorisatiematrix 

Gebruikers op de (poli)klinieken kunnen enkel de rapportages inzien die hun eigen divisie betreffen. De 
gebruikers met een behandelrelatie kunnen de gegevens inzien tot op cliëntniveau indien aanwezig. Op 
cliëntniveau betekent binnen deze rapportages tot op het niveau van het cliëntnummer. Persoonsgegevens zoals 
naam en toenaam zijn niet beschikbaar binnen de rapportage en kunnen enkel met het cliëntnummer en de 
juiste autorisaties opgezocht worden in het EPD. Gebruikers zonder behandelrelatie zoals management en 
administratief personeel kunnen de gegevens enkel inzien op het niveau van cliëntengroepen maar niet op 
individueel cliëntniveau.  
Gebruikersgroepen zoals management, directie en centraal ondersteunende afdelingen die niet tot een 
specifieke divisie behoren maar wel inzage moeten krijgen in de rapportages, krijgen de rapportages voor alle 
divisies te zien. Hierbij geldt dat deze gebruikers geen behandelrelatie hebben dus de gegevens niet tot op 
cliëntniveau kunnen inkijken. Een uitzondering hierop is de afdeling BI doordat zij voor het bouwen en duiden 
van de rapportages toegang moeten hebben tot alle data en informatie tot op individueel cliëntniveau.  
 
Dit staat schematisch weergeven in onderstaande autorisatiematrix. 

Gebruikersgroep Breedte Diepte 
 Bergman Divisie Specialist Cliënt 
Specialist  x  x 
Physician Assistant  x  x 
Vestiging coördinatoren  x  x 
Clinic Manager  x x  
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Gebruikersgroep Breedte Diepte 
 Bergman Divisie Specialist Cliënt 
Management Team x  x  
Directie x  x  
Business intelligence x   x 
Hoofdkantoor, zoals Kwaliteit/ 
C&SC, Marketing etc. x  x  

Tabel 3. Autorisatiematrix PROM rapportages 

2.3.4 Beheerorganisatie 

Na implementatie van de rapportages wordt het beheer belegd bij een beheerorganisatie die zorgt voor de 
continuïteit van de rapportages. Deze beheerorganisatie moet nog opgericht worden. Hiervoor wordt gebruikt 
gemaakt van de referentiekaders uit Information Technology Infrastructure Library (ITIL®). ITIL® is wereldwijd 
één van de best gewaardeerde benaderingen voor het managen van ICT beheerprocessen (10) (11).  
Bij het oprichten van een beheerorganisatie moet volgens de service support van ITIL® rekening gehouden 
worden met zaken als incident, probleem, veranderen, release en configuratiemanagement. Deze zaken zijn 
meegenomen bij het opstellen van de eisen voor de beheerorganisatie en afgestemd met de opdrachtgever.  
In onderstaande tabel staan de eisen. 
 
Nr Type Onderwerp Norm 
F1 Eis Configuratiemanagement 

(beschikbaarheid) 
Proces maximaal 5 dagen in een jaar niet toegankelijk  

F2 Eis Configuratiemanagement 
(beschikbaarheid) 

Rapportage minimaal 80% van werkdagen in jaar toegankelijk  

F3 Eis Incidentmanagement Beheer en support proces en rapportage belegd en adequaat opgepakt. Proces 
binnen 2 werkdagen, rapportages binnen 1 maand verholpen. 

F4 Eis Configuratiemanagement 
(beschikbaarheid) 

Communicatie indien proces of rapportage niet toegankelijk is met indicatie 
wanneer het verholpen zal zijn.  

F5 Eis Verandermanagement 
(integriteit ) 

Actualisatie inhoud vragenlijst en scoreberekeningen in procedure beschreven 
en belegd  

F6 Eis Incidentmanagement 
(integriteit ) 

Meldingen van gebruikers over onjuiste data in rapportages binnen 1 week 
opgepakt  

F7 Eis Releasemanagement  Testscript opgesteld voor borging betrouwbaarheid en beschikbaarheid  proces 
en rapportages 

F8 Eis Verandermanagement 
(vertrouwelijkheid) 

Autorisatie ingericht conform AD-groep, HR functiehuis en/of EPD inrichting 

F9 Eis Verandermanagement Periodiek oppakken en verwerken van gebruikerswensen  
F10 Eis Probleemmanagement Testscript opgesteld voor monitoring proces 
F11 Eis Configuratiemanagement Ontwerp en inrichting proces en rapportage gedocumenteerd 
F12 Eis Configuratiemanagement Kennis van proces en rapportage belegd  

Tabel 4. Programma van eisen voor op te richten beheerorganisatie PROM proces en rapportages 
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3 Analyse 

Binnen een organisatie werken verschillende mensen op verschillende lagen samen aan een gemeenschappelijk 
doel. Hierbij is het van belang dat er tussen deze verschillende lagen goed wordt samengewerkt, 
gecommuniceerd en informatie wordt uitgewisseld. Dit wordt interoperabiliteit genoemd. Op het gebied van 
informatie en ICT in de zorg wordt hier vaak het interoperabiliteitsmodel van Nictiz voor gebruikt (12). Hierin 
staan de verschillende lagen in een organisatie waarmee rekening gehouden moet worden en waar tussen 
afstemming nodig is om succesvol veranderingen teweeg te brengen 
In dit hoofdstuk is aan de hand van de verschillende lagen in het interoperabiliteitsmodel een analyse van het 
ontwerp op de vijf verschillende lagen opgesteld.  
 

 
Figuur 1. Interoperabiliteitsmodel 

3.1 Beleid 

De PROM respons en uitkomsten rapportages geven zorgverleners, managers en directie inzicht in de registratie 
en effectiviteit van verschillende behandelprogramma’s. Hiermee is het mogelijk om divisies, 
behandelprogramma’s, vestigingen, zorgverleners en behandelingen op de verschillende niveaus met elkaar te 
vergelijken en geeft sturingsmogelijkheden om hier veranderingen en verbetering in door te voeren. Doordat de 
rapportages aansluiten op andere management rapportages op de verschillende niveaus zijn ze bijvoorbeeld te 
gebruiken tijdens beleidskeuzes over de toekomst van aangeboden behandelprogramma’s en bij benchmarking 
met andere zorginstellingen. Hierbij is het van belang dat er een cultuur heerst waarbij uitkomsten op 
zorgverlener niveau gebruikt wordt om van elkaar te leren en de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Het 
afrekenen op lagere aantallen of uitkomsten draagt hier niet aan bij. 
In het kader van continu verbeteren en waarde gedreven zorg zijn verbeterteams opgesteld voor verschillende  
behandelprogramma’s die de rapportages kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de verschillen en 
verbeterpotentiëlen binnen die behandelprogramma’s en ook om de effecten van ingevoerde interventies te 
kunnen monitoren. 
 
Daarnaast geven deze rapportages de zorgverleners een middel om cliënten meer te betrekken bij hun 
behandeling. De cliënten vullen al jaren de vragenlijsten in, maar zien er vervolgens nog weinig van terug. Door 
cliëntkarakteristieken (zoals leeftijd of huidig functioneren) van cliënten te vergelijken met een vergelijkbare 
cliëntenpopulatie kunnen zorgverlener en cliënt samen kijken bij welke behandeling de verandering in de 
gezondheidstoestand het grootst was. Zo kan en cliënt op basis van ervaringen van eerdere cliënten met een 
vergelijkbaar profiel voor de best passende behandeling kiezen. Ook geven de rapportages inzicht in het verloop 
van het herstel van de cliëntenpopulatie wat bijdraagt aan de verwachtingsmanagement naar de cliënt. 

3.2 Zorgprocessen 

Binnen het zorgproces krijgen de rapportages een rol tijdens het spreekuur bij het bepalen van de behandeling 
en het evalueren van het herstel. Daarnaast kunnen inzichten die voortkomen uit de rapportages, bij 
bijvoorbeeld de verbeterteams, zorgen voor zorgproces aanpassingen. Als bijvoorbeeld verschillende behandel- 
of nazorg methoden voor een sneller of pijnlozer herstel zorgen, kan dat bijdragen aan een protocolwijziging en 
verbetering van de kwaliteit van zorg. 
 
Als de rapportages en PROMs een grotere rol krijgen in het beleid en de zorgprocessen binnen Bergman Clinics, 
dan zal het invullen van de vragenlijsten ook steeds meer vereist worden. Er kan hierbij niet blind gestuurd 
worden op bijvoorbeeld tegenvallende respons aantallen voor bepaalde behandelprogramma’s zonder uitvoerig 
onderzoek naar de herkomst van de getallen. Het kan voorkomen dat de cliëntpopulatie van het ene 
behandelprogramma een stuk ouder is en minder toegang heeft tot elektronische apparaten en internet dan een 
ander behandelprogramma waardoor de vragenlijsten minder goed ingevuld worden. Het aanspreken van de 
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zorgverleners op deze lage respons geeft dan niet het gewenste effect. Aanpassingen in het zorgproces kunnen 
dan mogelijk wel bijdragen aan een verhoogde respons. 

3.3 Informatie 

De rapportages zorgen voor de vertaling van de verzamelde PROMs en EPD data tot informatie. Hierbij is de 
kwaliteit van de gegevens hoog en wijze waarop de data verzameld en omgezet wordt naar informatie juist. Om 
hiervoor te zorgen is de inrichting van de PROM vragenlijsten en de scoreberekeningen aan de hand van de meest 
recente literatuur en richtlijnen binnen de beroepsverenigingen nagelopen en waar nodig aangepast.  
Doordat de data van de PROMs in een andere applicatie geregistreerd wordt dan in het EPD, moeten de relevante 
cliënten- en behandelkenmerken uit het EPD gerelateerd worden aan de juiste PROMs. Hierbij is het van belang 
dat de registratie in beide systemen goed en accuraat is, zodat de juiste data aan elkaar gekoppeld wordt en het 
de juiste informatie oplevert.  
Door de huidige inrichting van het PROM proces en diversiteit van de registratie in het EPD per divisie, en soms 
per behandelprogramma, worden verschillende zoek strategieën toegepast om de juiste koppeling te maken en 
uiteindelijk de juiste informatie te tonen in de rapportages. In paragraaf 4.2 wordt dit in meer detail beschreven. 
 
Wat bij rapportages van belang is, is dat de informatie op een overzichtelijke manier gepresenteerd en 
gevisualiseerd wordt. Onjuiste interpretatie van de informatie moet geminimaliseerd worden om verkeerde 
conclusies te voorkomen. Doordat de PROMs in combinatie met informatie uit het EPD veel informatie oplevert 
is het van belang dat niet te veel informatie tegelijk gepresenteerd wordt wat de aandacht kan afleiden of leidt 
tot onnauwkeurige of onjuiste conclusies. Daarnaast moet het wel mogelijk zijn dat de gebruikers de gewenste 
informatie met elkaar kunnen combineren, mochten ze die extra verdieping wensen. Om goede adoptie van de 
rapportage te bewerkstelligen moet de visualisatie van de data en informatie eenvoudig te interpreteren en 
begrijpen zijn en het gebruik van de rapportage intuïtief zijn.  
Afhankelijk voor het type informatie wat getoond wordt in een rapport, is op basis van literatuur bepaald welke 
visualisatie hier het beste bij past en beschikbaar is in SSRS. Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 4.4. 

3.4 Applicatie 

Zoals in paragraaf 3.3 staat beschreven wordt data vanuit het EPD gecombineerd met PROM data. Hiervoor zijn 
de verschillende data bronnen ontsloten en zijn de stappen, zoals beschreven voor het opzoeken van de juiste 
klinische informatie in het EPD, geautomatiseerd zodat één bronbestand ontstaat van alle ingevulde PROMs en 
de bijhorende klinische informatie.  
Dit bronbestand is de basis voor de rapportages die ontwikkeld zijn in SSRS. Binnen deze tool wordt het 
bronbestand verrijkt en is het daardoor mogelijk om met verschillende perspectieven naar de informatie te kijken 
en zo inzicht te verschaffen in de PROM uitkomsten. Dit met als doel gebruiksvriendelijke rapportage te creëren 
die past bij de werkwijze en behoeften van de gebruikers zodat de bovenliggende lagen bediend kunnen worden. 
 
De procesveranderingen zoals beschreven in 3.2 kunnen ook gevolgen hebben voor de applicaties die gebruikt 
worden tijdens het zorgproces en onderdeel zijn van het PROM proces of de PROM rapportages. Wijzigingen in 
deze processen vereisen daarom soms ook aanpassingen in de applicaties zodat deze weer aansluiten bij de 
nieuwe processen. 

3.5 Infrastructuur 

Een randvoorwaarden voor deze rapportages is een goed beheerde infrastructuur waarbij de data beschikbaar 
en toegankelijk is. Daarnaast kunnen de inzichten in het proces en de uitkomsten zorgen voor aanpassingen in 
de infrastructuur. Denk hierbij aan de aanwezigheid van goed werkende wifi voor het gebruik van iPads voor het 
invullen van de vragenlijsten op de (poli)kliniek. Dit was bijvoorbeeld in het verleden een reden voor de 
onsuccesvolle in gebruik name van iPads op de (poli)klinieken. Doordat de rapportages nu altijd voor iedereen 
inzicht bieden, kan goed gemonitorde worden wat de effecten zijn van iPad gebruik op de (poli)klinieken en of 
hier op andere vestigingen ook naar gestreefd moet worden. Dit kan leiden tot infrastructuur aanpassing om dat 
te kunnen faciliteren. 
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4 Ontwerpkeuze  

Het definitieve ontwerp is tot stand gekomen door verschillende ontwerpkeuze te maken. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven welke ontwerpkeuzes gemaakt zijn en waarom.  
Er is een risico analyse uitgevoerd om te inventariseren welke risico’s het ontwerp met zich meebrengt en hoe 
deze zoveel mogelijk in het ontwerp worden afgedekt. Onderdeel daarvan is de inhoud en kwaliteit van de 
gebruikte data en het vervolgens bewerken tot informatie. Dit is de basis van de rapportages en een groot 
onderdeel van het ontwerp. In paragraaf 4.2 wordt beschreven hoe de PROM en EPD data ontsloten zijn waarna 
in paragraaf 4.3 beschrijft hoe wordt omgegaan met ontbrekende waarden (missing values). Vervolgens komen 
de ontwerpkeuzes van de uiteindelijke rapportages aan bod in paragraaf 4.4, waarbij eerst wordt ingegaan op 
de verschillende perspectieven van waaruit de informatie bekeken kan worden, waarna de ontwerpkeuzen op 
het gebied van datavisualisaties en functionaliteiten beschreven staan. In paragraaf 4.5 staan de ontwerpkeuzes 
op gebied van autorisatie beschreven. Tot slot wordt stilgestaan bij het ontwerp van werkinstructie die 
ontworpen is om de gebruikers te helpen bij het gebruik van de PROM rapportages. 

4.1 Risico analyse 

Voor het product PROM rapportages is een risico analyse gedaan volgens het format van Bergman Clinics, 
Prospectieve risico-inventarisatie en -analyse (PRIA) versie 1 van 6 januari 2016. Hierin zijn verschillende risico’s 
geïnventariseerd waarvan de drie risico’s met de grootste kans X ernst zijn uitgewerkt in verbetermaatregelen. 
De gehele PRIA is te vinden in bijlage 11.5. 

4.1.1 Onvoldoende afscherming cliëntgegevens 

Met het beschikbaar stellen van de PROM rapportage voor diverse gebruikers binnen de verschillende divisies, 
directie en management is een groot risico de mate van afscherming van de cliëntgegevens.  
Zelfs nog voordat de cliëntgegevens in de rapportages terecht komen zijn er diverse momenten waarop de 
cliëntgegevens bij onbevoegden terecht kunnen komen. De PROM vragenlijsten worden via een externe 
hostingpartner Loyals gehost en deze gegevens worden via een beveiligde verbinding naar de Bergman Cloud 
verstuurd, gehost door hostingpartner ICTZ. Een datalek kan ontstaan bij deze externe hostingpartners Loyals, 
ICTZ of tijdens de gegevensoverdracht tussen beiden. De informatiebeveiliging rond deze momenten zijn de 
verantwoordelijkheid van de ICT afdeling en worden binnen het ontwerp van de PROM rapportages niet verder 
uitgewerkt. 
 
Voor de PROM rapportages moet ook gezorgd worden dat de cliënt-, specialist- en bedrijfsgevoelige informatie 
niet inzichtelijk is voor onbevoegden. De PROM rapportages zijn enkel toegankelijk via de Bergman Cloud voor 
gebruikers die hiervoor bevoegd zijn. Vervolgens is in een autorisatiematrix vastgelegd van welke divisie en tot 
welk detailniveau elke gebruiker en rol de informatie mag en kan inzien. In paragraaf 4.5 wordt het ontwerp 
hiervan verder beschreven. 

4.1.2 Inhoud data onjuist 

Zoals in paragraaf 3.3 naar voren komt is het van belang dat de data die in de rapportages gepresenteerd en 
vergeleken worden juist is. Op verschillende plekken en momenten kan zich een probleem voordoen wat leidt 
tot onjuiste of niet actuele informatie.  
De inrichting van de PROM vragenlijsten en scoreberekeningen van de scores kan dateren als er in de literatuur 
aanpassingen komen in bestaande vragenlijsten. Als dit niet bijgewerkt wordt in de vragenlijsten die uitgevraagd 
worden binnen Bergman Clinics dan kan het voorkomen dat verschillende vragen of score vergeleken worden 
met benchmarks en andere instellingen wat leidt tot onjuiste interpretaties en conclusies.  
 
Tijdens de gegevensoverdracht tussen Loyals en ICTZ zit het risico dat de gegevens onjuist overgedragen worden. 
De gegevensoverdracht is geregeld via een API waarbij een aantal bewerkingen en controles op de gegevens 
gedaan wordt, wat wijzigingen met zich mee kan brengen en in het verleden ook heeft gedaan.  
 
Als de juiste vragenlijsten worden uitgevraagd en de gegevensoverdracht goed verloopt, dan kan er tijdens de 
bewerking van de gegevens door de afdeling BI ook een fout optreden waardoor onjuiste informatie getoond 
wordt in de rapportages. Tijdens de ontwikkeling van de rapportages worden de informatie en uitkomsten 
uitvoerig gecontroleerd en gevalideerd. De ontwerpkeuzes die hier gemaakt zijn, staan beschreven in paragraaf 
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4.2. Een wijziging in één van de stappen vanaf het uitsturen van de uitnodiging tot de bewerking van de gegevens 
tot rapportages kan ervoor zorgen dat de getoonde informatie onjuist is.  

4.1.3 Support en beheer niet georganiseerd 

Procedures rondom het support en beheer van de BI rapportages zijn op dit moment nog niet belegd bij afdeling 
Business Intelligence. De PROM rapportages zijn onderdeel van de BI rapportages en voor de continuïteit en 
optimale adoptie van de PROM rapportages zijn support en beheer een vereiste. Door de complexiteit en 
benodigde kennis van de rapportages en tooling, zal support op dit moment minimaal belegd kunnen worden bij 
de helpdesk van de ICT afdeling. Voor beheer en de doorontwikkeling van de rapportages zijn documentatie en 
procedures nodig om dit op een systematisch en overzichtelijke manier aan te pakken. 
 
Ook support en beheer van het PROM proces en de VragenlijstService applicatie zijn minimaal en vormen een 
groot risico voor de continuïteit van het gehele PROM proces en de rapportages. Dit komt doordat er 
onvoldoende kennis is van de VragenlijstService en de programmeertaal waarin het is geschreven. Daarnaast is 
het proces wat uit veel verschillende stappen bestaat, en waar de VragenlijstService een groot onderdeel van is, 
nauwelijks gedocumenteerd. Het PROM proces en beheer van de applicatie zijn belegd bij de ICT afdeling, maar 
door gebrek aan kennis en resources hangt het nog zwaar aan de BI afdeling waar het beheer van applicaties 
eigenlijk niet thuis hoort.   

4.2 PROM data combineren met EPD data 

Voor het relateren van PROM uitkomsten met de klinische informatie moet de PROM data op de juiste wijze 
gecombineerd worden met EPD data. Het PROM proces wordt getriggerd op basis van een cliëntennummer, 
behandelprogramma en geplande afspraak (afspraaknummer), geopend dossier (dossiernummer) of 
uitgevoerde operatie (operatienummer). Deze gegevens worden opgeslagen in de PROM database. Na de trigger 
en het uitsturen van de PROM vragenlijst, worden deze gegevens niet meer bijgewerkt vanuit het EPD.  
Het cliëntennummer kan tijdens het behandelprogramma niet verwijderd worden waardoor cliënteninformatie 
vrij eenvoudig wordt opgezocht in het EPD.  
Een uitgevoerde operatie triggert de operatieve nametingen en wordt na die trigger vrijwel nooit aangepast in 
het EPD waardoor deze relatie tussen de PROM data en het EPD ook behouden blijft. Een geplande afspraak of 
geopend dossier zorgen voor de nulmeting of conservatieve nametingen. Deze gegevens worden tijdens het 
behandelprogramma geregeld gewijzigd, geannuleerd, verwijderd of opnieuw aangemaakt waardoor de relatie 
tussen de PROM data en het EPD verloren gaat. Doordat elke vragenlijst maar één keer voor een unieke 
cliëntnummer aangemaakt kan worden, is het van belang dat er binnen het EPD gezocht wordt naar het juiste 
behandelprogramma, ondanks het ontbreken van een eenduidige relatie. Dit wordt gedaan met behulp van 
verschillende zoek strategieën op basis van DBC- en/of dossier registratie voor de verschillende divisies. 
 
Als eerste worden via de afspraaknummers en dossiernummers en operatienummers, die bekend zijn in de 
PROM data, de bijbehorende zorgtrajecten en dossiers opgezocht in het EPD. Indien deze, in het geval van 
afspraaknummer of dossiernummer, niet meer aanwezig zijn of geen klinische informatie bevatten, wordt 
gekeken naar een eventuele combiafspraak waar wel de benodigde informatie aanhangt. Als het geen 
combiafspraak betreft of deze geen informatie bevat, wordt gekeken of er een openstaand zorgtraject of dossier 
aanwezig is waar geen directe relatie mee is, maar die wel hoort bij het betreffende behandelprogramma en 
informatie daarover bevatten. Doorgaans staan geen parallelle zorgtrajecten of dossiers open, waarin klinische 
informatie aanwezig is, waarvan één wel bij de beschikbare PROMs horen en de andere absoluut niet. In het 
geval van parallelle zorgtrajecten of dossiers wordt, het eerste zorgtraject of dossier gekozen omdat een 
nulmeting of conservatieve nameting horen bij de start van een behandelprogramma. 
Tot slot wordt voor de PROMs waar geen relatie gevonden kan worden, gekeken of deze cliënten überhaupt bij 
de betreffende divisie of Bergman Clinics op een consult zijn geweest of geregistreerde verrichtingen in het EPD 
hebben. Het komt namelijk ook voor dat cliënten een afspraak plannen en een vragenlijst toegestuurd krijgen en 
invullen, maar vervolgens nooit op consult komen. Voor die PROMs is dan geen verdere klinische informatie 
aanwezig in het EPD en deze tellen niet mee in het totaal aantal PROMs waarvoor geen relatie gelegd kan 
worden.  
Na deze stappen is voor 1,1% van de PROMs geen eenduidige relatie met EPD klinische informatie te maken (BZ 
= 0,9%, OZ = 1,2%, VZ = 1,3%, UH=3,4%). Om te voorkomen dat onjuiste informatie in de rapportages komt, 
wordt deze uitval van maximaal 3,4% per divisie geaccepteerd en zullen deze PROMs niet getoond worden als 
een selectie gemaakt wordt op specifieke klinische informatie. 



12 
 

4.3 Ontbrekende gegevens 

Op verschillende methoden kan omgegaan worden met ontbrekende PROMs en dit kan verschillende gevolgen 
hebben voor de uiteindelijke uitkomsten en interpretatie daarvan. In de volgende paragrafen worden een aantal 
van deze methoden toegelicht. In de rapportage is op dit moment enkel de methode uit paragraaf 4.3.1 
daadwerkelijk geïmplementeerd. 
Het invullen van de PROM vragenlijsten is vrijwillig waardoor het mogelijk is dat cliënten niet alle voor hen 
aangemaakte nul- en nameting vragenlijsten invullen. De PROM data bevat daarom soms alleen een nulmeting, 
soms alleen (een deel van de) nametingen en soms zowel nul- als nametingen van een individuele cliënt. Om 
goed te kunnen rekenen met deze missende PROM uitkomsten wordt eerst bepaald wat de oorzaak is van het 
ontbreken.  
Alle cliënten krijgen in principe een PROM vragenlijst voor een behandelprogramma, waarvoor deze uitgevraagd 
worden. Dit gebeurt vaak al voordat de cliënt een specialist heeft gezien. De behandelteams kunnen hierdoor de 
uitvraag, welke cliënt wel of geen vragenlijst krijgt, niet beïnvloeden (‘missing by design’). Iedere vragenlijst kan 
maar één keer aangemaakt kan worden per cliënt per behandelprogramma. Als een cliënt een periode na een 
operatie aan bijvoorbeeld de rechter heup, komt met een nieuwe zorgvraag over de linker heup, dan kan 
hiervoor geen nieuwe PROM uitgestuurd worden, sit gaat echter om kleine percentages. 
Het ontbreken van PROM uitkomsten is niet geheel willekeurig (‘missing completely at random’ (MCAR)). Er kan 
namelijk niet met zekerheid gezegd worden dat het ontbreken van de PROM uitkomsten onafhankelijk is van de 
PROM uitkomst zelf (‘missing not at random’ (MNAR)). Denk bijvoorbeeld aan een cliënt die erg zware klachten 
heeft waardoor het invullen van een PROM vragenlijst te veel energie kost. Of iemand die helemaal geen klachten 
meer heeft en hier ook niet meer bij wilt stilstaan door het invullen van de PROM vragenlijst.  
Tot slot kan een ontbrekende PROM uitkomst samenhangen met andere cliëntkenmerken, maar niet met de 
uiteindelijke PROM uitkomst (‘missing at random’ (MAR)). Een voorbeeld hiervan is het verschil in invulgedrag 
tussen jongere en oudere cliënten groepen. De oudere cliënten lijken vaker de PROM vragenlijst in te vullen dan 
de jongere cliënten ongeacht hun uiteindelijke PROM uitkomsten en mate van verbetering na de behandeling. 
(13; 14; 15) 

4.3.1 Alle beschikbare data 

De PROM rapportage kan opgebouwd worden door alle vragenlijsten, die ingevuld zijn, te gebruiken ongeacht 
of de cliënten alle beschikbare nul- en nametingen hebben ingevuld. Dit levert een dataset op waarbij op 
individueel cliëntenniveau niet altijd een verschil bepaald kan worden tussen de nulmeting en bijbehorende 
nametingen. Daarnaast kunnen de aantallen van de nul- en nametingen erg verschillen. Doordat je met deze 
selectie alle PROM uitkomsten meeneemt, heb je een hoog aantal nul- en nametingen waardoor de wet van de 
grote aantallen toegepast kan worden. De wet van de grote aantallen geeft aan dat naarmate het aantal PROM 
uitkomsten groeit, de invloed van een afzonderlijke PROM uitkomst steeds kleiner wordt. Met deze wet in het 
achterhoofd, kun je toch uitspraken doen over de verschillen in PROM uitkomsten die je ziet tussen de nul- en 
nametingen. Vervolgens kun je hier conclusies trekken over de ervaren uitkomsten van de cliënten terwijl dit 
niet altijd gedaan kan worden voor de individuele cliënt door het ontbreken van PROM uitkomsten.  

4.3.2 Complete case-analysis 

De PROM uitkomsten bepalen de door de cliënt ervaren verandering tussen de nul- en nameting als gevolg van 
een behandeling. Doordat niet alle cliënten hetzelfde zijn, de specialisten niet allemaal precies hetzelfde 
behandelen en de behandelingen niet allemaal gelijk zijn, kun je deze ervaren verandering niet combineren 
tussen verschillende cliënten en PROMs. Om dus de ervaren verandering in de rapportage weer te kunnen geven, 
moet per cliënt minimaal de nulmeting en één nameting aanwezig zijn. Door deze aanpak wordt het aantal PROM 
uitkomsten erg verlaagd omdat het invullen van de vragenlijsten vrijwillig is waardoor niet alle cliënten zowel de 
nulmeting als een nameting hebben ingevuld. Deze PROM uitkomsten worden dan niet meegenomen in de 
rapportage. Hierdoor kan het voorkomen dat de PROM uitkomsten een vooroordeel (bias) bevatten omdat 
vergelijkbare cliëntengroepen trouw de PROM vragenlijst invullen of juist niet. De groep die dat niet doet, wordt 
nu niet meegenomen in de rapportage. Deze methode van het alleen meenemen van PROM uitkomsten als alle 
gegevens compleet zijn en de rest buiten beschouwing te laten (listwise deletion) wordt complete case-analysis 
genoemd (13).  
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4.3.3 Delta 

Door naar de absolute PROM uitkomsten te kijken zie je enkel wat de gemiddelde cliënt per meetmoment 
gescoord heeft. Met name bij het vergelijken van de PROM uitkomsten per meetmoment met nog een andere 
parameter zoals specialist of geslacht moet voorzichtig omgegaan worden met deze absolute PROM uitkomsten. 
Aanvullende analyse is altijd nodig. Het kan namelijk voorkomen dat een bepaalde specialist een zwaardere 
cliëntengroep behandeld waardoor deze gemiddeld altijd een stuk lager storen dan een lichtere cliëntengroep. 
Of vrouwen die mogelijk langer wachten met klachten voordat ze medische hulp zoeken waardoor hun klachten 
al zwaarder zijn bij de nulmeting en vervolgens lastiger te behandelen. Om te corrigeren voor deze verschillen 
wordt gekeken naar de delta. Dit is het verschil tussen de absolute PROM uitkomst van de nulmeting ten opzichte 
van de nametingen. Dit verschil geeft de verandering ten gevolge van de behandeling weer en deze kan dus bij 
een zwaardere cliëntengroep groter zijn dan bij de lichtere cliënten groep, ondanks dat de absolute PROM 
uitkomsten dan niet direct zichtbaar maken. De delta PROM uitkomsten kunnen bepaald worden door gebruik 
te maken van complete case-analysis of imputatie van de ontbrekende PROM uitkomsten. 

4.3.4 Delta complete case-analysis 

Bij het bepalen van de delta zijn zowel de nulmeting als een nameting vereist van dezelfde cliënt voor hetzelfde 
behandelprogramma. Indien deze niet aanwezig zijn, kan geen delta PROM uitkomsten berekend worden 
waardoor de PROM uitkomsten van die cliënt voor dat behandelprogramma in het geheel geëxcludeerd wordt 
uit de rapportage (listwise deletion). Dit zorgt ervoor het aantal PROM uitkomsten aanzienlijk zal afnemen, maar 
dat verandering in PROM uitkomsten wel daadwerkelijk de ervaren veranderingen zijn geweest van de 
individuele cliënten die alle benodigde PROM vragenlijsten hebben ingevuld. Ook hier is weer het risico van 
vooroordelen zoals beschreven in paragraaf 4.3.2. 

4.3.5 Delta data imputatie 

Om toch zo veel mogelijk delta PROM uitkomsten in de rapportage op te nemen worden de ontbrekende PROM 
uitkomsten geschat met verschillende imputatiemethoden. Zoals in paragraaf 4.3 naar voren komt, is niet geheel 
duidelijk wat de reden van de ontbrekende PROM uitkomsten is (missing by design, MAR of MNAR). De 
ontbrekende waarden woorden daarom op twee verschillende methodes geschat. 

- De ontbrekende waarden vullen met het gemiddelde van alle PROM uitkomsten voor dat 
behandelprogramma en meetmoment, en eventuele extra parameters indien gewenst. Met deze 
methode is er een kans op het introduceren van extra vooroordelen. 

- De ontbrekende waarden vullen met het gemiddelde van alle PROM uitkomsten waarbij de 
corresponderende PROM uitkomsten (PROM uitkomst van een ander meetmoment) gelijk is aan de 
corresponderende PROM uitkomst van de ontbrekende waarde. Met deze methode is de kans op het 
introduceren van extra vooroordelen kleiner. 

4.4 Perspectieven, functionaliteiten en datavisualisaties  

Voor de weergave van de informatie in de rapportages is gekozen voor verschillende rapporten waar vanuit 
verschillende perspectieven naar de informatie wordt gekeken in verschillende datavisualisaties met 
verschillende functionaliteiten. In onderstaande paragrafen wordt hier verder op in gegaan. 

4.4.1 Perspectieven 

De PROM proces- en uitkomstmaten kunnen vanuit verschillende perspectieven bekeken worden waarmee 
verschillende vragen van gebruikers beantwoord kunnen worden. Zowel de PROM respons als PROM uitkomsten 
rapportage beginnen met een algemeen beeld met informatie over de gehele organisatie of divisie, afhankelijk 
van de autorisaties van de gebruikers. Deze informatie kan per jaar of alle jaren bij elkaar bekeken worden. 
Vervolgens kan de gebruiker deze informatie in meer detail bekijken door in de rapportages door te klikken. Per 
type rapportage staat hieronder beschreven welke perspectieven gebruikt zijn in de rapportages. Screenshots 
hiervan zijn terug te vinden in bijlage 11.6. 

4.4.1.1  PROM respons rapportage 

De responsmaten zijn inzichtelijk per behandelprogramma. Vervolgens kan een behandelprogramma gekozen 
worden waarin per specialist binnen dat programma de responsmaten weergegeven staan. Door op een 
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specialist te klikken worden de responsmaten van die specialist en het eerder gekozen behandelprogramma 
inzichtelijk en wordt het ook grafisch weergegeven in de tijd.  

4.4.1.2 PROM uitkomsten rapportage 

De uitkomsten rapportage begint met een keuzescherm waarin het gewenste behandelprogramma geselecteerd 
moet worden om de eerste uitkomsten te zien. Vervolgens komen de PROM uitkomsten van de eerste parameter 
van het gekozen behandelprogramma in beeld per meetmoment. Binnen dit rapport kan een andere parameter, 
jaar of beleid (operatief/conservatief/beide) gekozen worden. Deze opties zijn in alle rapportage van de PROM 
uitkomsten rapportage te selecteren.  
Daarnaast is er keuzemogelijkheid om de gegevens vanuit een ander perspectief te bekijken. Er kan gekozen 
worden om de PROM uitkomsten per specialist, DBC diagnose, geslacht van de cliënt en leeftijd van de cliënt 
inzichtelijk te maken.  
Deze verschillende perspectieve kunnen ook gecombineerd worden in een rapport met meerdere filters. Naast 
de genoemde specialist, DBC diagnose, geslacht en leeftijd, kan ook gefilterd worden op BMI, ASA-klasse, start- 
en einddatum, en maximaal 4 categorieën die specifiek zijn voor de divisie of het behandelprogramma. 
In bijlage 11.7 staat per divisie of behandelprogramma welke gegevens op dit moment onder de categorieën 
vallen. 
Tot slot kan gekozen worden om niet de PROM uitkomsten, maar de antwoorden op de afzonderlijke vragen 
inzichtelijk te maken. Hier kan per parameter de gewenste vraag gekozen worden waarbij ook weer het beleid, 
jaar of start- en einddatum geselecteerd kunnen worden. 

4.4.2 Functionaliteiten 

Deze PROM rapportages hebben veelal dezelfde vormgeving en huisstijl als andere Bergman Clinics BI rapporten. 
Hierin is het mogelijk om met behulp van icoontjes een andere divisie te selecteren. Dit is voor de PROM 
rapportage uitgebreid met icoontjes om de verschillende behandelprogramma’s en jaren te selecteren. 
Aanvullend daarop is het in de uitkomsten rapportages mogelijk om verschillende parameters en beleidsopties 
te selecteren uit dynamische lijsten die functioneren zoals de bekende slicers uit Excel. 
Weer met icoontjes, die fungeren als knoppen, kunnen de verschillende perspectief-rapporten geopend worden 
waarbij de geselecteerd opties (divisie, behandelprogramma, parameter, beleid, jaar) direct worden 
meegenomen in het nieuwe rapport. In de rapporten met alle filters en antwoorden op vragen zijn een aantal 
extra filteroptie aanwezig. Deze zijn niet visueel verwerkt in het rapport, om het overzicht te bewaren, en zijn te 
gebruiken via het standaard SSRS filterveld (parameter panel) bovenin de rapportages. 

4.4.3 Datavisualisaties 

Op basis van literatuur is per type data en informatie onderzocht wat de best passende datavisualisatie is. Hierbij 
is rekening gehouden met de datavisualisatie mogelijkheden binnen SSRS.  
Voor het vergelijken van waarden is een staafdiagram vaak het beste. Voor de statistische spreiding en verdeling 
voor groepen numerieke gegevens wordt een box plot gebruikt. Het weergeven van  veranderingen in de tijd 
wordt met een lijngrafiek gedaan. Om de verhoudingen weer te geven tussen verschillende categorie, waarbij er 
meer dan zeven categorieën kunnen voorkomen, wordt een 100% gestapeld staafdiagram gebruikt. Tot slot 
wordt een tabel vaak gebruikt om efficiënt data te vergelijken tussen verschillende categorieën en snel waarden 
op te zoeken (16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23).  
Deze verschillende datavisualisaties worden in onderstaande paragrafen gerelateerd aan de verschillende typen 
rapportages en ook het kleurgebruik staat daarin beschreven. 

4.4.3.1 Tabel 

Voor de respons rapportage is veelal gekozen voor tabellen als data visualisatie omdat in deze rapportage veel 
data met verschillende categorieën getoond moet worden. Daarnaast zijn de gebruikers gewend aan deze 
weergave voor deze data en willen ze snel de numerieke procesmaten zien en kunnen vergelijken waar een tabel 
uitermate geschikt voor is. 
Ook in de uitkomsten rapportage zijn tabellen te zien in alle rapporten. Dit is met name om uitschieters en 
onverwachte waarden in de grafieken te kunnen verklaren door bijvoorbeeld te kijken naar het aantal op basis 
waarvan zo’n uitschieter is gebaseerd. Daarnaast zijn gegevens in tabelvorm goed te gebruiken om eigen analyses 
op de data te doen als deze niet door de rapportage gefaciliteerd worden. 
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4.4.3.2 Boxplot 

Het eerste rapport met PROM uitkomsten en het rapport met alle filters zijn weergegeven in een boxplot waarin 
de statistische spreiding van de verschillende PROM uitkomsten per meetmoment inzichtelijk is. Deze weergave 
vereist enige kennis van statistiek, maar met een korte instructie en uitleg is deze grafische weergave goed te 
leren en begrijpen. Het voordeel van de boxplot is dat een grote hoeveelheid gegevens geordend zijn en 
uitschieters goed zichtbaar zijn.  

4.4.3.3 Lijngrafiek 

Het verloop van de respons per week of maand per specialist is weergeven in een lijngrafiek. In deze grafiek 
vallen eventuele interventies in het PROM proces snel op; zoals de introductie van iPad gebruik op de (poli)kliniek 
of een nabel-actie of charmeoffensief van de specialisten tijdens het spreekuur. 
De uitkomsten vanuit verschillende perspectieven zijn geplot in een lijngrafiek. In één grafiek kunnen de PROM 
uitkomsten van een bepaald behandelprogramma en parameter gemakkelijk vergeleken worden per 
meetmoment en per specialist, diagnose, geslacht of leeftijd. Doordat dit veel verschillende typen informatie 
zijn, is het niet mogelijk om de spreiding van de PROM uitkomsten ook grafisch weer te geven zoals in de boxplot. 
Deze getallen staan wel in de tabel onder de grafiek.  
Voor een aantal behandelprogramma’s zijn er veel verschillende specialisten of diagnoses terug te vinden in de 
data, wat onoverzichtelijk wordt in een grafiek. Er is daarom gekozen voor een weergave van de top 10 
specialisten of diagnoses en de overige te bundelen in de groep Overig zodat de leesbaarheid van de grafiek 
geborgd blijft. 

4.4.3.4 100% Gestapeld staafdiagram 

De gegeven antwoorden per vraag worden bij Bergman Clinics doorgaans in taartdiagrammen weergegeven 
waarbij per meetmoment en vraag een taart wordt verdeeld door de verschillende antwoordmogelijkheden en 
de frequentie dat voor dat antwoord is gekozen. Volgens de literatuur is een taartdiagram echter niet geschikt 
om te gebruiken als er meer dan zeven categorieën zijn (16; 20) of misschien zelfs beter helemaal nooit (23). 
Om een geschikt alternatief te vinden voor de informatie is literatuur onderzoek gedaan en de gegevens in 
verschillende diagrammen geplot om te evalueren welke datavisualisatie het beste past bij het type data en de 
minste verwarring creëert. Deze evaluatie is door prof. van J. Wijk en de projectleider uitgevoerd en hieruit kwam 
naar voren dat een 100% gestapeld staafdiagram het beste de verdeling van de gegeven antwoorden weergeeft, 
waarbij het verschil van alle verschillende meetmoment binnen hetzelfde diagram kan worden weergegeven. 
Hierdoor wordt het verloop van de gegeven antwoorden in de tijd zichtbaar. Om de indeling van de grafieken in 
de verschillende rapporten gelijk te houden, is gekozen voor gestapelde kolommen zodat de tijd 
(meetmomenten) overal op de x-as staat. 

4.4.3.5 Kleurgebruik 

Naast de juiste grafische weergave van de data, is ook het kleurgebruik in de grafieken van belang om de 
rapporten goed leesbaar te maken en de kans op misinterpretatie te verkleinen. Voor de boxplots is gekozen 
voor kleuren uit de huisstijl van Bergman Clinics. De lijngrafieken in de respons rapportage hebben ook de kleuren 
van de huisstijl. In de lijngrafieken van de uitkomsten rapportages volstaat de huisstijl niet doordat meerdere 
categorieën (maximaal 11) voorkomen die niet te onderscheiden zijn met enkel rood en grijs. Voor deze 
lijngrafieken is een kleurenschema gekozen waarin tot 12 verschillende kleuren zijn te onderscheiden. Daarnaast 
is dit kleurenschema bij gebruik tot 4 categorieën kleurenblind bestendig, tot 7 categorieën kleurenprint 
bestendig en tot 10 categorieën goed te onderscheiden op een LCD beeldscherm. Bij meer categorieën kan het 
problemen op leveren voor sommige gebruikers (24). De verschillende de kleuren zijn willekeurig gekoppeld aan 
een categorie en geven geen extra informatie over de PROM uitkomsten. 
In de lijngrafiek met verschillende geslachten is gekozen voor het klassieke kleurschema van roze voor vrouwen 
en blauw voor mannen zodat snel te lezen is en de legenda minder noodzakelijk is voor de meeste gebruikers. 
Bij de 100% gestapeld staafdiagrammen wordt ook extra informatie over de gegeven antwoorden op de vragen 
gegeven, door de positiviteit of negativiteit van de antwoorden aan te geven op een kleurenschaal van groen 
naar geel naar rood. Hierbij is deze kleurenschaal opgedeeld in 13 gradaties zodat diagrammen met minimaal 2 
en maximaal 13 verschillende antwoorden gekleurd kunnen worden. Afhankelijk van het aantal 
antwoordmogelijkheden worden meer of minder van deze gradatie gebruikt in het diagram zodat maximaal 
contrast behaald kan worden tussen de verschillende antwoordmogelijkheden (24). De verschillende 
kleurenschema’s staan in bijlage 11.8 met alle bijbehorende hexadecimale codes. 
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4.5 Autorisaties 

Als onderdeel van het programma van eisen is een autorisatiematrix opgesteld. Om de autorisatiestructuur in te 
richten volgens deze opgestelde matrix is een ontwerp gemaakt dat gebruik maakt van de systemen en inrichting 
zoals op dit moment aanwezig is bij Bergman Clinics. In de Active Directory (AD) bestaan twee groepen die 
toegang geven tot de BI rapportages; BI Specialisten en BI Management. Deze groepen zijn gebruikt om 
gebruikers op te delen in de twee diepteniveaus zoals aangegeven in Tabel 3. Meer dan toegang verschaffen tot 
alle BI rapportages doen deze groepen niet doordat het breedteniveau hier niet in aangebracht kan worden. 
Hierdoor is een aanvullende autorisatie inrichting nodig waarin zowel het breedteniveau als diepteniveau is 
ingericht zodat alles overzichtelijk op één staat. Deze autorisatie inrichting is een autorisatietabel waarin alle 
gebruikers, die toegang moeten krijgen tot de rapportages, zijn toegevoegd. Met behulp van de 
autorisatiestructuur in het EPD zijn de relevante gebruikers (specialisten + paramedici) overgenomen in de 
autorisatietabel tabel. Gebruikers zonder account in het EPD (management) zijn handmatig ingevoerd. De 
autorisatietabel is verder aangevuld met de volgende vier eigenschappen om de gewenste verschillen in 
autorisatie aan te kunnen brengen: 

- Organisatie (specifieke divisie of Bergman breed) 
- Vestiging 
- Groep (medisch, management, coördinator, BiDA) 
- Functie  

Deze autorisatietabel is vervolgens gekoppeld aan query’s in de verschillende rapporten die relevante data 
ophalen voor een rapport. Indien iemand niet de juiste rechten heeft binnen de autorisatietabel, dan zal er geen 
informatie verschijnen (No Data Available) in dat rapport of zijn bepaalde keuzes niet zichtbaar.  

4.6 Werkinstructie 

Om er voor te zorgen dat de rapporten goed te gebruiken en te lezen zijn, is een werkinstructie opgesteld. Hierin 
staat uitgebreid beschreven wat alle functionaliteiten en definities zijn binnen de rapportage en hoe deze moet 
worden gelezen. Deze werkinstructie zit, in een ingekorte versie, geïntegreerd in de rapportages zodat deze altijd 
beschikbaar is bij de rapportage. Door op het Bergman Clinics logo te klikken opent de ingekorte werkinstructie 
in een nieuw tabblad in de webbrowser. Dit is conform de andere BI rapporten. 

5 Implementatie 

Na het ontwerpen en testen van de rapportages, zijn de rapportage geïmplementeerd.  
De PROM respons rapportage is als eerste ontwikkeld. Deze rapportage is na een aantal gebruikerstests 
geïmplementeerd. Via de mail is de werkinstructie en een toelichting over het gebruik van SSRS rapporten vanuit 
de Bergman Cloud naar de relevante gebruikers gestuurd. Daarna is met een aantal gebruikers en stakeholders 
in een aantal aparte sessies uitleg gegeven over de rapportage. 
De PROM uitkomsten rapportage bevat meer medisch inhoudelijke informatie en bestaat uit meer verschillende 
rapporten dan de respons rapportage. Om die reden is deze rapportage tijdens de ontwikkeling in meerdere 
aparte sessies met verschillende gebruikers en stakeholders doorlopen en uitgelegd. Input uit die sessies zijn 
vervolgens verwerkt tot het uiteindelijke ontwerp. Door deze sessies en het beschikbaar stellen van de 
conceptversies van de rapportage voor de gebruikers, zijn de vormgeving en functionaliteiten al deels bekend bij 
de gebruikers. De implementatie is om die reden ook zonder groot implementatie plan uitgevoerd en hierover is 
ook weer via de mail gecommuniceerd, ondanks de complexere inhoud.  

6 Verificatie en validatie 

In dit hoofdstuk wordt geverifieerd of het ontwerp aan de programma’s van eisen en wensen (paragraaf 2.3) 
voldoet. Daarnaast is het ontwerp na implementatie gevalideerd met een aantal gebruikers om te bepalen of de 
rapportages ook geschikt zijn voor gebruik. 

6.1 Verificatie programma’s van eisen en wensen 

De verschillende functionele en technische eisen en wensen uit bijlage 11.4 zijn in paragrafen 2.3.1 en 2.3.2 
samengevoegd tot één programma van eisen en wensen voor de PROM rapportage. Deze staan in bijlage 11.9 
waaraan een extra kolom is toegevoegd om aan te geven of het ontwerp aan de eis of wens voldoet. Een aantal 
hiervan worden hier verder toegelicht. 
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In totaal werden aan de PROM rapportages 22 eisen gesteld en 15 wensen geformuleerd. Op 30 mei 2018 
voldeed het ontwerp van de rapportages aan 86% (18) van de eisen en 80% (12) van de wensen.  
Hieronder staan de eisen en wensen beschreven waaraan niet werd voldaan. 
 
Eisen: 
- F6 - Uitkomsten Delta PROM 

Deze eis is niet haalbaar gebleken in de gegeven tijd. Door nieuw verkregen inzicht in het omgaan met 
ontbrekende gegevens, zoals beschreven in paragraaf 4.3, blijkt verder onderzoek nodig te zijn om deze 
gegevens goed weer te geven in de rapportages. 

- F11 - Toevoegen referentiewaarden mogelijk t.b.v. benchmarking (landelijk/ literatuur/ (wenselijke)norm, 
LY,..) 
Deze eis was door tijdgebrek niet haalbaar maar kan meegenomen worden in een vervolgtraject.       

- FB1 - Selectie mogelijk op Diagnose (indien niet gestructureerd geregistreerd in EPD dan DBC diagnose)  
Doordat maar één specialist gestructureerd de diagnose registreert in het EPD, levert deze optie 
onvoldoend informatie op in de rapportage en is enkel de DBC diagnose als selectiemogelijkheid ingericht. 
Hierdoor is maar deels voldaan aan deze wens. 

- T4 – Beheersbaar en overdraagbaar 
Het uiterlijk van het ontwerp zijn vergelijkbaar met andere BI rapportage die ook allen in dezelfde periode 
zijn ontwikkeld. De technische inrichting is niet geheel hetzelfde omdat de PROM data nog niet opgenomen 
is in het datawarehouse. De andere BI rapportages zijn wel op basis van data uit het datawarehouse 
ontworpen. Hierdoor is maar deels voldaan aan deze eis. 

Wensen: 
- FV2 - Selectie mogelijk op ingreep 

Door het gebrek aan een eenduidige registratie van de type uitgevoerde ingreep, is het op dit moment niet 
mogelijk om deze selectie optie toe te voegen aan de rapportages. 

- FO4 - Selectie mogelijk op visus winst (in %) en % nastaar (Cat) 
Het is tot op heden onduidelijk hoe de visuswinst uit de metingen in het EPD gehaald moet worden 
waardoor deze selectie optie nog niet toe te voegen is aan de rapportages. Ook het optreden van nastaar 
wordt niet op een eenduidige methode geregistreerd in het EPD. Op basis van de DBC Diagnose kan herleidt 
worden of het een cataract of nastaar traject is, maar dat is dan de start situatie van de cliënt. Het relateren 
van PROM uitkomsten aan cliënten waarbij als gevolg van de behandeling nastaar is opgetreden is niet 
eenduidig mogelijk. 

- T8 – Exporteren naar Excel 
Het is enkel mogelijk om de rapporten te exporteren naar PDF en van daaruit te printen. Een goede export 
naar Excel is niet ingericht door gebrek aan tijd. 

 
Het niet behalen van de eisen en wensen staat de implementatie en het gebruik van de rapportage niet in de 
weg. Het zijn wel punten voor de doorontwikkeling van de rapportages naar een volgende verbeterde versie.  
Dit wordt verder besproken in de discussie in hoofdstuk 8. 

6.2 Validatie PROM rapportages 

De respons rapportage is inmiddels ruim zeven maanden in gebruik vanaf half oktober 2017. Na de 
implementatie, waarbij alle gebruikers geïnformeerd zijn via de mail, zijn een aantal individuele sessie 
georganiseerd met de gebruikers om te toetsen of het gebruik van de rapportage duidelijk is aan de hand van de 
verstuurde werkinstructie en toelichting. Dit bleek het geval en bij de meesten kwam direct de vraag hoe ze 
konden doorklikken naar de uitkomsten, want dat is vooral waar de interesse ligt van de meeste gebruikers.  
 
Na de eerste piek vlak na de implementatie wordt de respons rapportage gemiddeld twee keer per week 
geraadpleegd. Dit is over het algemeen één keer door een medewerker van de afdeling kwaliteit en één keer 
door een gebruiker uit de (poli)kliniek. Dit is met name voor de monitoring van de PROM respons aantallen voor 
knie- en heupartrose. In het verbeterplan, voor de waardegericht zorginkoop afspraken met een 
zorgverzekeraar, is het verhogen van de respons aantallen opgenomen als verbeteractie (25). De respons 
aantallen zijn hiervoor geanalyseerd om te bepalen wat de verschillen in respons aantallen zijn tussen de 
verschillende specialisten. Om vervolgens met die specialisten na te gaan wat hier mogelijk de oorzaak van is en 
hoe de aantallen voor iedere specialist verhoogd kan worden. Eventuele interventie zijn met de rapportage 
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gemonitord en in het eerste kwartaal van 2018 is voor zowel knie als heup een verhoging in de respons zichtbaar 
van >7%.  
Het direct toepassen van de nieuw opgeleverde rapportage in trajecten voor de verbetering van de kwaliteit van 
zorg, is een teken dat de rapportage goed bruikbaar zijn voor de gebruikers. Daarnaast zijn er vrijwel geen vragen 
gekomen over het gebruik van de rapportage wat kan duiden op een goede bruikbaarheid van het rapport. Het 
kan echter ook zo zijn dan de rapportage nog weinig gebruikt wordt. De verwachting is dat als de uitkomsten 
rapportage goed gebruikt wordt en een plek krijgt in de werkzaamheden, dat dan de druk op de respons 
rapportage ook zal toenemen. Op dat moment moet de respons rapportages nogmaals gevalideerd worden. 
 
De uitkomsten rapportage is pas per juni 2018 geïmplementeerd waardoor volledige validatie van deze 
rapportage nog niet gedaan kan worden. De eerste conceptversie van de uitkomsten rapportage voor 
Bewegingszorg is eind februari in verschillende sessie met gebruikers vanuit directie, specialisten en kwaliteit 
doorgesproken. Hierop zijn veelal positieve reactie gekomen, met name over het intuïtieve gebruik. Vervolgens 
is de concept rapportage beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers van Bewegingszorg om input te verzamelen 
over de bruikbaarheid van de rapportage die verwerkt zijn tot de uiteindelijke rapportages. In de maanden na de 
implementatie van de uitkomsten rapportage, zal deze rapportage gevalideerd worden. 

7 Conclusie  

Het doel van dit project was het inzichtelijk maken van het PROM proces en de uitkomsten in de vorm van 
dynamische rapportages waarin op verschillend detailniveaus en met verschillende filters de PROM informatie 
wordt weergegeven zodat deze gebruikt kan worden door directie, management en zorgverleners als stuur- en 
spiegelinformatie en voor de verbetering van de kwaliteit van zorg.  
Hier is aan voldaan door de ontwikkeling en implementatie van twee typen rapportages waarin PROM respons 
en uitkomsten inzichtelijk zijn voor alle divisies die op dit moment PROM vragenlijsten uitsturen. Voor de 
verschillende behandelprogramma’s waarvoor op dit moment een PROM scoreberekeningen bekend is, is de 
PROM uitkomsten rapportage inzichtelijk. De rapportages zijn dynamisch en er kan doorgeklikt worden naar 
verschillende detailniveaus of gefilterd worden met verschillende filteropties. 
Het ontwerp van de rapportages voldoet voor 84% aan het programma van eisen en wensen. De overige 15% 
komt met name door tijdgebrek of gebrek aan een eenduidige registratie waardoor aan de eis of wens niet werd 
voldaan. Dit staat de implementatie en het gebruik van de rapportages echter niet in de weg. 

8 Discussie en aanbevelingen 

In het voorgaande hoofdstuk is geconcludeerd dat de rapportages werken en voor het grootste deel voldoen aan 
de gestelde eisen. In deze discussie wordt verder ingegaan op een aantal punten die naar boven kwamen in de 
analyse en ontwerpkeuzes (hoofdstuk 3 en 4). Tot slot worden een aantal adviezen gegeven voor de adoptie van 
de rapportages, en over het doorlopen proces om te komen tot de rapportages wat meegenomen kan worden 
in een toekomstig project. 

8.1 Analyse 

In hoofdstuk 3 is het ontwerp geanalyseerd op basis van het interoperabiliteitsmodel. Hieruit kwam naar voren 
dat inzichten, verkregen via de respons rapportage, kunnen leiden tot procesveranderingen. Als bijvoorbeeld 
gestreefd wordt naar een hogere respons, dan kan een respons en non-respons analyses gedaan worden om te 
inzicht te krijgen in de verschillende cliëntenpopulatie die juist wel of niet de vragenlijst invullen. Als hieruit blijkt 
dat oudere mensen een lagere respons hebben kan de mogelijkheid gecreëerd worden om de vragenlijst in de 
(poli)kliniek op een iPad of computer in te vullen. Hiervoor moeten dan aanpassingen in het zorgproces gemaakt 
worden om dit op de (poli)kliniek te faciliteren en ondersteunen. De VragenlijstServices applicatie is hiervoor al 
ingericht en er moeten hooguit een aantal iPads of computers toegevoegd worden in de applicatie. Op het gebied 
van infrastructuur kan wel nog het nodige geregeld moeten worden. Zo moeten de iPads of computers 
aangeschaft worden en mogelijk ook een goede wifi- of internetverbinding om op de specifieke (poli)kliniek ook 
gebruik te kunnen maken van de iPad of computers en de applicatie. 
Daarnaast kan het voor elke cliëntengroep een positief effect hebben op de respons als de meetmomenten van 
de PROMs en de contactmomenten in de (poli)kliniek met elkaar afgestemd worden. Dit alles om het aantal 
ingevulde vragenlijsten te maximaliseren ongeacht de voorkeuren of beperkingen van de verschillende 
cliëntenpopulatie. Dit soort aanpassingen vragen ook wijzigingen in de VragenlijstServices applicatie. Als de 
PROMs en contactmomenten met elkaar afgestemd worden, dan moet de applicatie ervoor zorgen dat de 
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vragenlijsten op het juiste moment uitgestuurd worden, afhankelijk van het contactmoment. Hieruit blijkt dat 
een wijziging op één van de vijf lagen binnen de organisatie invloed kan hebben op de andere lagen. Als 
bijvoorbeeld in een beleidsstuk wordt bepaald dat PROM respons naar 100% moet stijgen en vervolgens wordt 
hier geen ruimte voor gecreëerd in de zorgprocessen, wordt het beheer en support van de applicatie niet goed 
belegd en wordt geen geld of tijd gestoken in het goed inrichten van de infrastructuur, dan is dat beleid 
onuitvoerbaar. Hier moet dus altijd rekening mee gehouden worden om de beoogde wijziging tot een succes te 
kunnen maken. 

8.2 Ontwerpkeuzes en mogelijkheden 

Uit de risicoanalyse kwamen een aantal zaken naar boven. In dit traject konden niet alle risico’s afgevangen 
worden in het ontwerp van de rapportages. De gebieden van informatiebeveiliging, kwaliteit van informatie en 
beheer kunnen in een vervolgtraject risico’s worden beheerst of geëlimineerd. Daarnaast zijn tijdens de 
ontwikkeling en na implementatie van de rapportages nieuwe inzichten verkregen die niet verwerkt zijn in de 
rapportages maar wel meegenomen kunnen worden in een vervolgtraject. Hieronder worden de belangrijkste 
besproken. 

8.2.1 Informatiebeveiliging 

De informatiebeveiliging rondom het PROM proces en de rapportages valt allemaal binnen de 
informatiebeveiliging van de Bergman Cloud of wordt gedekt in de verwerkingsovereenkomst met de externe 
hosting partners. Om die reden valt dit stuk onder de verantwoordelijkheid van de ICT afdeling. Bij iedere 
wijziging van hosting partner zou een mini PRIA gedaan moeten worden om te inventariseren welke processen 
geraakt worden. Hierin horen het PROM proces en de BI rapportages een standaard onderdeel te zijn. Dit is 
een proces wat de ICT afdeling moet inrichten om de informatiebeveiliging te borgen. 
 
De autorisaties voor de rapportages zijn vastgelegd in een autorisatietabel die per gebruiker de toegang tot een 
deel of alle data van een rapport mogelijk maakt. Deze tabel is handmatig opgesteld en moet handmatig 
aangepast worden als er personeelsmutaties zijn. Daarnaast moeten nieuwe gebruikers door de ICT afdeling 
toegevoegd worden aan de juiste AD-groepen om toegang te krijgen tot alle BI rapportages. Dit is dubbel werk 
en foutgevoelig.  
Als alles op één plaatst wordt vastgelegd en geregeld, zou dit een stuk beheervriendelijker zijn en de kans op 
fouten verkleinen. Een voorbeeld daarvan is het inrichten van extra specifieke AD-groepen zodat alle 
autorisatievariaties, zoals vastgelegd in de autorisatiematrix, een eigen groep krijgen. Nieuwe gebruikers hoeven 
dan enkel aan de juiste AD-groep toegevoegd te worden en extra autorisaties in de rapporten zijn dan niet nodig. 
Op dit moment zijn de AD-groep echter te versnipperd en niet goed per gebruikersgroep of functie ingedeeld. 
Dit is wel een vereiste als om een beheervriendelijk situatie te creëren en de AD-groepen te gebruik voor de 
autorisaties van de rapportages.  
Een mooie tool om gebruikersgroepen en functies goed ingedeeld te krijgen in de AD-groepen is het aansluiten 
van het HR personeelssysteem op de ICT inrichting. Dit is de plaats waar mutaties van personeel als eerst bekend 
zijn en waar de juiste functies en namen geregistreerd staan. Door het HR personeelssysteem te koppelen aan 
andere systemen waarin personeel geregistreerd staat, hoeft de informatie met betrekking tot het personeel 
maar één keer goed geregistreerd te worden waarna alle andere systemen ook deze informatie kunnen 
overnemen en van de juiste autorisatie voorzien.  

8.2.2 Kwaliteit van informatie 

In paragraaf 4.2 staat beschreven hoe de data uit het EPD en de PROMs ontsloten wordt. Dit is een tamelijk 
omslachtig proces doordat de gegevens in het EPD gemuteerd kunnen worden, maar deze mutaties niet 
doorgegeven worden aan de PROM data. Daarnaast is de registratie tussen verschillende divisies en soms zelfs 
behandelprogramma binnen een divisie verschillend. Het grootste verschil zit hier tussen de registratie van 
verzekerde en onverzekerde zorg. In plaatst van al deze verschillen en variaties mee te nemen in alle rapportages 
en systemen die gekoppeld worden aan de EPD dat, zou het beste de registratie van het EPD aangepast worden. 
Om dit voor elkaar te krijgen is een eerst aanzet voor een registratie blauwdruk gemaakt. Deze registratie 
blauwdruk moet uiteindelijke gebruikt worden om alle toekomstige ontwikkelingen binnen het EPD en de 
dossiers te toetsen om de uniformiteit te waarborgen en bevorderen. Voor de historische data zal alsnog 
rekening gehouden moeten worden met de uitzonderingen, maar er worden op deze manier geen nieuwe 
uitzonderingen geïntroduceerd.  
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Zoals in paragraaf 4.1.2 beschreven kan op het gebied van gegevensoverdracht en de bewerking van de data tot 
informatie in de rapportages ook informatiekwaliteit verloren gaan. Om de kwaliteit van de gegevensoverdracht 
via de API tussen Loyals en ICTZ te borgen is een testscript ontwikkeld. In dit script wordt getoetst of de vier 
verschillende typen antwoorden altijd op dezelfde wijze bij ICTZ binnen komen zoals ze door Loyals worden 
aangeboden. Bij toekomstige aanpassingen aan de API moeten van bestaande en geïmporteerde antwoorden 
getest worden of deze vier antwoord types op dezelfde wijze verwerkt worden door de nieuwe versie van de API 
als door de bestande versie. Zolang de nieuwe versie van de API niet slaagt voor deze test, kan deze versie niet 
live gezet worden. Deze maatregel moet voorkomen dat tijdens de gegevensoverdracht onjuiste informatie tot 
stand komt. 
 
Als laatste kunnen de bewerkingen van de BI afdeling de kwaliteit van de informatie schaden. Tijdens de 
ontwikkeling wordt dit uitvoerig getest, maar als een rapport eenmaal geïmplementeerd is en er geen wijzigingen 
aan de scripts gemaakt worden, dan alsnog een fout optreden. Dit is doorgaans door wijzigingen in de registratie 
in het EPD waarvan vaak later blijkt dat het invloed heeft op de rapporten. Dit is lastige om proactief te 
voorkomen doordat wijzigingen kunnen voortkomen uit aanpassingen van applicatiebeheer maar ook de EPD 
softwareontwikkelaar. Om deze reden is het van belang dat bij twijfel over de juistheid van de rapportages direct 
melding gemaakt wordt door de gebruikers en dat dit adequaat door de afdeling BI wordt opgepakt. Ook 
meldingen van externe instanties dienen adequaat opgepakt te worden om het risico en de gevolgen zo veel 
mogelijk te beperken. 
 
Bij de ontwikkeling van de delta PROM rapportages kwam een nieuwe uitdaging aan het licht over het omgaan 
met ontbrekende gegevens. Er is onderzoek gedaan naar data imputatie en zijn verschillende methoden 
gevonden voor de omgang met deze ontbrekende gegevens. Doordat de oorzaak van de ontbrekende gegevens 
niet eenduidig is, moet eerste geëvalueerd worden welke van de gevonden methoden zorgen voor de beste 
resultaten. Dit moet gedaan worden door een set complete gegevens uit de PROM data te halen. In deze 
gegevens moeten ontbrekende waarden geïntroduceerd worden waarna de verschillende methoden worden 
toegepast om deze ontbrekende waarden weer aan te vullen. De methode die het resultaat levert waarbij de 
ingevulde waarden het dichtstbij de werkelijke waarden zitten kan vervolgens gehanteerd worden voor de PROM 
data waarin ontbrekende waarden zitten.  

8.2.3 Beheerorganisatie 

De beheerorganisatie is op dit moment nog niet opgetuigd om ervoor te zorgen dat de PROMs altijd beschikbaar 
zijn en de rapportage op orde blijven. In paragraaf 2.3.4 staat beschreven waar een op te richten 
beheerorganisatie aan moet voldoen. Voor een vergelijkbaar toekomstig traject zou het van meerwaarde kunnen 
zijn om gedurende het traject al te werken in de structuur van de toekomstige beheerorganisatie. Hierdoor zijn 
de taken en verantwoordelijkheden al voor de implementatie belegd binnen de organisatie en komt de 
continuïteit van de rapportages niet in gevaar na implementatie. Daarnaast kan positief werken op de 
draagkracht voor de rapportages omdat het al meer leeft bij de gebruikers binnen de organisatie en zij er 
medeverantwoordelijk voor zijn. 

8.2.4 Respons rapportage doorontwikkeling 

Het ontwerp van de respons rapportage is heel erg gericht op het retrospectief gebruiken van de respons 
aantallen voor kwaliteitsrapportages en jaarverslagen. Enkel op het niveau van de specialist kan gemonitord 
worden hoe de respons, op met name de nulmeting, verandert in de loop van de tijd. Het idee hierachter is dat 
de arts invloed kan uitoefenen op dit respons getal door de cliënt tussen het eerst consult en de behandeling te 
vragen de vragenlijst in te vullen. Na de behandeling is het contact met de cliënt minimaal waardoor actieve 
beïnvloeding in dat deel van het traject lastig is. Daarnaast de rapportage opgebouwd vanuit de datum van het 
eerste consult of de operatie. De respons op de nametingen komt hierdoor altijd met vertraging binnen en is 
slecht te monitoren.  
Dit monitoren is wel wenselijk, want het is al meermaals voorgekomen dat het PROM proces niet naar behoren 
functioneerde. Een melding hierover wordt opgepakt en opgelost en het proces wordt een periode in de gaten 
gehouden. Na een tijdje versloft dit en komt op een laag pit te staan tot de volgend melding. Voor het PROM 
proces is het een grote meerwaarde als het PROM verstuur proces gemonitord wordt in een rapport. Deze 
rapportage zegt dan niet veel over hoeveel ingevulde PROMs er zijn van behandelingen die plaats hebben 
gevonden in 2017, maar wel over hoeveel uitnodigingen er per jaar, maand of dag verstuurd zijn voor de 
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nulmetingen en nametingen. Als er een probleem in de applicatie zit, dan zal dit gelijk opvallen door een flinke 
daling of het volledig uitblijven van verstuurde vragenlijsten in die periode. 

8.2.5 Uitkomsten rapportage doorontwikkeling 

In paragraaf 6.1 staat beschreven aan welke eisen en wensen de rapportage niet voldoet. Hierbij staan drie eisen 
en wensen die met de huidige registratie in het EPD niet mogelijk zijn (FB1, GV2, FO4). Het blijkt voor specialisten 
soms lastig om een eenduidige definitief te geven over hoe een bepaalde klinische informatie bepaald moet 
worden vanuit het EPD en waar deze precies wordt geregistreerd. Hierdoor is het onmogelijk om op dergelijke 
informatie te rapporteren. Voor de verwachtingen van deze rapportage, maar ook alle toekomstige rapportages, 
is het van belang dat de gewenst informatie gestructureerd en uniform wordt geregistreerd.  
 
Daarnaast zijn er drie eisen en wensen die door tijdgebrek niet verwerkt zijn in het huidige ontwerp (F6, F11, T8). 
Deze eisen en wensen hebben voor zover bekend geen andere belemmeringen en kunnen opgenomen worden 
in een vervolgtraject.  
Voor de ontwikkeling van de delta PROM moet wel rekening gehouden worden met de evaluatie van de juiste 
data imputatie methode zoals beschreven in paragraaf 4.3.3. Ook moet keken worden naar de impact van data 
imputatie op de uitkomsten. Uitschieters in de data kunnen door data imputatie vereffend worden wat mogelijk 
een onjuist beeld geeft. Ook moet nagedacht worden wat er met deze geïmputeerde data gebeurt als het 
mogelijk wordt om door te klikken in de rapportage tot het laagste cliëntniveau en deze rapportage tijdens het 
consult gebruikt worden. Deze geïmputeerde data kan dan gepresenteerd worden als ware het de 
daadwerkelijke uitkomst van de cliënt of de geïmputeerd data verdwijnt vanaf een bepaald niveau waarbij de 
cliënten te goed te onderscheiden worden. 
 
De laatste eis over de beheerbaarheid van de rapportage en de overeenkomst met andere BI rapportage kan ook 
meegenomen worden in een vervolgtraject (T4). Doordat de ontwikkeltrajecten van de PROM rapportages, 
andere BI rapportages en het datawarehouse parallel liepen, is ervoor gekozen om de PROM rapportage op de 
‘oude’ methode te ontwikkelen en de BI rapportages op basis van het datawarehouse. Dit is gedaan om de kans 
op vertraging van de ontwikkeling van de PROM rapportages te minimaliseren.  

8.3 Adoptie 

Het ontwikkelen van een rapportage zoals de PROM rapportages is nooit klaar. Er zullen altijd nieuwe inzichten 
en wensen komen, en continue doorontwikkeling in daarom van belang. Daarnaast is de adoptie van dit soort 
rapportage laag als het enkel aan de gebruikers wordt aangeboden zonder opvolging of acties. Het gebruik van 
de rapportages moet juist gestimuleerd worden, met name in het begin, zodat voor de gebruikers duidelijk wordt 
wat ze precies aan de rapportages hebben en hoe ze zijn te gebruiken.  
Om uiteindelijk data gedreven kwaliteitsverbeteringen te kunnen doorvoeren is het van belang dat de BI afdeling 
nauw betrokken is bij verbeterinitiatieven. Dit gebeurt al in de verbeterteams, maar dit zou breder opgepakt 
kunnen worden zodat specialisten uit alle divisies met enige regelmaat bezig zijn met de BI rapportages en instaat 
zijn hier steeds meer informatie uit te halen. 
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9 Reflectie 

In dit laatste hoofdstuk reflecteer ik op het gehele PROM rapportages project. 
Ongeveer vanaf de start van het hele PROM proces ben ik betrokken geweest en inmiddels ben ik de enige uit 
die tijd die nog werkzaam is bij Bergman Clinics. Als er problemen waren met de PROMs dan kwam het vrijwel 
altijd op mijn bord en was het aan mij om het op te lossen. Dit kwam doordat er op den duur niemand meer 
werkzaam was die kennis had van de techniek om het aan over te dragen en de zorgen te delen. 
Ik heb jaren geprutst en pogingen gedaan om de PROM respons en uitkomsten inzichtelijk te maken, maar dit 
ging vaak een beetje, tussen alles wat ook moest, door. Daarnaast was het vaak ad hoc wat getallen opleveren 
in plaats van een structurele inrichting maken waaruit continu getallen te halen zijn. Ik was dus erg blij dat ik dit 
mocht oppakken als jaarproject zodat ik, met meer focus en tijd, wel voor die structurele oplossing kon zorgen.    

9.1 Projectaspecten 

Op het gebied van het project, heb ik geprobeerd het aan te pakken volgens de PRINCE2 principes. Ik was eigenlijk 
al begonnen, of al jaren bezig, maar moest toen even een stapje terug doen en goed bedenken wat ik wilde doen 
en vooral wat niet, en binnen welk termijn. Door het op deze manier aan te pakken en ook met name de wensen 
en eisen van de gebruikers vooraf te verzamelen, ben ik erachter gekomen waarom veel projecten in het verleden 
bij Bergman Clinics niet goed zijn gelopen of niets opleverden, doordat projectmanagement ontbrak 
.  
Het project heb ik veelal alleen gedaan. Dit kwam omdat ik het lastig vind om mensen te vragen om hulp en 
daarbij waren er onvoldoende mensen met kennis die ik zou kunnen vragen. Daarnaast heb ik in de afgelopen 
jaren erg veel bloed, zweet en tranen in de PROMs gestopt waardoor het een beetje mij kindjes zijn geworden. 
Na al die jaren zijn ook de systemen en inrichting flink verbeterd waardoor de stap naar uitkomsten steeds 
makkelijk te maken werd. Hier wou ik graag bij betrokken zijn. Hierdoor was ik soms op mijn hoede dat iemand 
anders met de mooie uitkomsten aan de haal zou gaan, terwijl ik op de achtergrond met pijn en moeite moest 
zorgen dat het allemaal bleef draaien en dat elk incident weer werd opgelost. Dit allemaal bij elkaar zorgde 
ervoor dat het project heel erg bij mezelf lag en ik was eigenlijk de enige projectmedewerker. Een nadeel hiervan 
was dat als er tegenslagen waren, dat gelijk effect had op de planning.  
 
Ook heeft mijn perfectionisme voor de nodige uitdagingen gezorgd binnen die project. Zeker met het oog op het 
doel waarvoor deze rapportages gebruikt kunnen worden, wou ik zeker weten dat de inhoud echt klopte en dat 
het er mooi en gelikt uit zou zien. In mijn planning had ik een paar mijlpalen geformuleerd maar gedurende het 
project kwamen er steeds meer zaken tussendoor die ik ook nog wou oppakken op de kwaliteit van het 
eindproduct te maximaliseren. Hierdoor zijn de deadlines flink gaan schuiven. Daarnaast was de combinatie van 
die project, andere opleidingsopdrachten en het reguliere werk een grote uitdaging. Doordat er te lang nog te 
veel zaken bij mij belegd waren, had ik weinig tijd om aan het project te werken. Ik vond het lastig om ander 
werk over te dragen of om hulp te vragen omdat ik soms het gevoel had dat ik met dit project alleen voor mezelf 
bezig was en niet voor het algemene belang. Ik koos er daarom vaak voor om mijn project even te parkeren en 
weer op te pakken als er weer wat meer ruimte was op de afdeling. 
 
Een volgende keer zou ik een dergelijk project meer als projectleider moeten proberen oppakken. Als er een 
grotere projectorganisatie is, is het waarschijnlijk gemakkelijker om je aan de stappen uit het 
projectmanagement te houden, omdat het niet alleen jezelf aangaat, maar een heel team. Het project gaat dan 
meer leven in de organisatie en het is denk ik eenvoudiger om het belang ervan kenbaar te maken als er keuzes 
gemaakt moeten worden door tijd- of resourcesgebrek. Ik heb echter ook wel gemerkt door dit project en andere 
projecten die nu volgens projectmanagement lopen, dat projectmanagement niet echt mijn ding is. Ik ben liever 
bezig met de inhoud dan het organiseren van vergadering en het regelen van allerlei zaken. 

9.2 Ontwerpaspecten 

Het idee van ontwerpen vond ik in het begin lastig. In mijn hoofd ga ik altijd al heel veel opties af en bedank ik 
argumenten waarom iets wel of niet zal werken, om te komen tot een mogelijkheid die ik de moeite waard vind 
om te proberen. Al deze afweging gaan tamelijk onbewust waardoor ik het idee had dat ik niet goed was in het 
bedenken van alternatieven. Pas op aangeven van andere realiseerde ik me dat ik juist heel veel alternatieven 
bedenk bij alles wat ik doe. Bij het schrijven van een query, inrichten van een tabel en opmaken van een Excel 
maak ik verschillende ontwerpkeuzes. Zo ook bij de PROM rapportages. Hierbij is het grootste ontwerp eigenlijk 
het stuk onder de motorkap van de rapportages, de tabel waarin alle EPD data en PROM data op de juiste manier 
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met elkaar gerelateerd worden. Deze tabel kan naast de rapportages heel eenvoudig gebruikt worden om allerlei 
onderzoeksvragen mee te beantwoorden waarbij PROM en EPD data van belang zijn. Dankzij mijn kennis, inzet 
en doorzettingsvermogen om tot die tabel te komen, hebben al verschillende studenten in de afgelopen 
maanden een mooi onderzoek door kunnen doen met leuke resultaten. Dat is erg leuk om te zien dat er eindelijk 
interessante dingen gedaan kunnen worden met de PROMs. 
 
Voor het ontwerp heb ik ook een PRIA gedaan. Door mijn natuurlijk gevoel voor risico’s was het voor mijn niet 
heel ingewikkeld om deze te benomen voor het ontwerp. Wat ik lastiger vond was het formuleren van 
beheersmaatregelen. Hierbij moest namelijk bedanken bij wie ik het vond horen en ook zo opschrijven. Dit 
voelde toch meer als een soort delegeren of bijna over de schutting gooien, en dat zijn niet mijn sterkste punten. 
Het is me hierdoor wel duidelijk wat het belang is van een PRIA en dat deze met grotere regelmaat uitgevoerd 
moet worden. Nu wordt er nog te vaak niet goed genoeg nagedacht over de risico’s van projecten en wijzigingen 
waardoor je een reactieve werkwijze erg in stand houdt. Als er weinig mensen of tijd zijn, belemmert je dat bij 
vooruitgang. Een beetje onder het motto beter voorkomen dan verhelpen. 
 
De meeste leuke deel van ontwerpen, zoals ik zelf ontwerpen altijd gezien heb; als creëren en vormgeven, vond 
ik het opmaken van de rapportage. Hierbij heb ik heel erg de grens van de mogelijkheden binnen SSRS opgezocht. 
Dit zorgde wel voor de nodige frustraties. Het blijkt wel dat SSRS een reporting tool is, maar niet echt een 
dashboarding tool. De kans is daarom groot dat de rapportage in Power BI opnieuw gebouwd moet worden of 
mogelijk ingeladen kan worden. Dat is wel zonde van alle tijd en energie die ik in SSRS heb gestoken om te komen 
tot dit resultaat, maar dat weegt niet op tegen de toekomstige inspanningen die nodig is om deze rapportage te 
onderhouden. In Power BI is het allemaal schijnbaar veel gemakkelijker en gebruiksvriendelijker. Ik ben hier dus 
erg benieuwd naar. 
Vooral in de laatste maand, waarin we ook het vak over datavisualisatie hadden, ben ik me bewust geworden 
van de te gebruiken figuren en kleuren en hoe dat van belang is voor een rapportage en de informatie die 
daarmee verspreid wordt. Ik wil voor toekomstige rapportage proberen om, bij het maken van grafieken, weer 
verschillende datavisualisaties uit te proberen. Deze wil ik dan toetsen met de gebruikers zodat de best leesbare 
variant gebruikt wordt en niet altijd degene die we altijd al hadden. Daarnaast is de kans groot dat de gebruikers 
door eigen interesses en ervaring, hele andere grafieken fijn te gebruiken vinden, dan dat wij op de BI afdeling 
denken dat het beste zijn.  
 
Al met al vond ik het een leuk project en ben ik vooral heel blij dat het erop zit. Niet alleen omdat ik het lastig 
vond om mijn tijd goed in te delen met zo’n lang lopend project, maar ook omdat nu eindelijk iedereen in de 
organisatie kan zien waarom er altijd zoveel tijd en energie in de PROMs gestoken is. Ik hoop daarom dat de 
rapportages echt een rol gaan innemen in de werkzaamheden en initiatieven om de kwaliteit van zorg te 
verbeteren.  
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