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De stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen patiënten, dokters en
revalidatie-instellingen. Samen willen wij de revalidatiezorg in Nederland verbeteren door
systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, analyseren, vergelijken en
verspreiden.
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Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de
VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U
kunt zich ook apart op deze nieuwsbrief abonneren. Stuur dan een e-mail naar info@revalidatieimpact.nl.

1. Oproep tot gegevensaanlevering
Elf centra zijn zover dat er (test-)gegevens aangeleverd worden. Wij vragen de overige
centra prioriteit te geven aan de opstart van de aanlevering.
De aanlevering van data verloopt nog niet volgens planning. Hiervoor zijn verschillende oorzaken.
Analyse, benchmark en spiegelgesprekken zullen daardoor later plaatsvinden voor de leden die
hun data nog niet hebben kunnen delen.
Bij de aanlevering onderscheiden we zes stadia: van ‘nog geen uitkomstmaat van toepassing’ tot
‘aanleveren op gang in productie’. Van de 32 leden die data kunnen aanleveren is bij acht (25%) de
aanlevering in productie op gang.
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Aantal organisaties
(voorgaand)

Status

8 (6)

4. Aanleveren op gang in productie

3 (1)

3. Eerste (test-)aanlevering voldaan in productie

6 (9)

2b. Overeenkomsten ontvangen, accounts en koppeling gereed,
gegevensaanlevering kan starten

8 (5)

2a. Overeenkomsten ontvangen

7 (9)

1.Overeenkomsten nog niet geretourneerd door revalidatieinstelling

4 (6)

0. Nog geen uitkomstmaat van toepassing

Inge Verhoogt, BI specialist van SRI biedt graag ondersteuning bij vragen of als de informatie op de
website vragen oproept of onduidelijkheden bevat.
i.verhoogt@revalidatie-impact.nl - 030 273 9384 - Afwezig: dinsdag en woensdag

2. Uitbreiding dataset met PROMIS
Stichting Revalidatie Impact streeft naar een optimale dekking van verzameling van
uitkomstgegevens binnen de revalidatiezorg. Nu de gegevensaanlevering via de Datahub
van DHD op gang is voor PDI en USER, is verdere ontwikkeling van de dataset van
belang.
Hierbij ligt eerst de focus op de klassieke MSR diagnoses. De COPM-pilot voor uitkomsten binnen
de Kinderrevalidatie is gestart. Daarnaast staat in de ontwikkelagenda van Stichting Revalidatie
Impact beschreven dat in 2022 generieke uitkomstmaten geïmplementeerd zullen worden bij de
volgende twee diagnosegroepen:
NAH
Beenamputatie
We sluiten hiermee aan bij de ideeën uit het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg. We
kiezen voor generieke uitkomstmaten waar indien nodig een diagnose specifieke uitkomstmaat aan
wordt toegevoegd. Het ‘Patient Reported Outcomes Measurement Information System’ (PROMIS)
wordt waar mogelijk ingezet als generieke uitkomstmaat.
De Wetenschappelijke Raad van Stichting Revalidatie Impact stelt voor binnen de volgende
domeinen te gaan meten m.b.v. de volgende vragen:
1. Algehele gezondheid: PROMIS-10 Global Health, eerste twee vragen: PROMIS Global 01
en PROMIS Global 02
NB mogelijk wordt op termijn wel voor bepaalde diagnosegroepen gekozen om de gehele
PROMIS-10 uit te vragen.
2. Fysiek functioneren - mobiliteit: Short Form nog nader te bepalen.
3. Fysiek functioneren - bovenste extremiteit: PROMIS v2.0 Physical Function - Upper
Extremity – Short Form 7a
4. Participatie: PROMIS v2.0 Ability to Participate in Social Roles and Activities – Short Form
4a
Op dit moment wordt de uitbreiding van de dataset uitgewerkt met DHD. Gedetailleerde informatie
over deze versie 2.0 van de dataset is alvast hier te vinden. De verwachting is dat de nieuwe
release in november 2022 functioneel is. Deze dataset bevat eerdergenoemde meetinstrumenten
en daarbij aanvullende variabelen om de resultaten te kunnen duiden. De Revalidatie Impact
Scores zullen deels bij andere diagnosegroepen dan de USER, PDI en COPM gevraagd worden.
Inclusie van patiënten zal daarom uitgebreid worden met nieuwe ICD-10 codes.
Pilotinstellingen gevraagd
Bij elke nieuwgekozen uitkomstmaat zal met een aantal revalidatie-instellingen een korte pilotfase
doorlopen worden. Stichting Revalidatie Impact is daarom op zoek naar revalidatie-instellingen die
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deze set generieke uitkomstmaten wil implementeren binnen de diagnosegroepen NAH en/of
beenamputatie, zowel in de klinische als poliklinische setting.
Welke organisatie is enthousiast om deze generieke uitkomstmaten binnen deze specifieke
diagnosegroepen verder te brengen?
Dataverzameling
In deze pilot zullen de gegevens worden aangeleverd bij DHD via de voor revalidatie-instellingen
bekende route. De dataverzameling zal gaan via een .CSV- of .XML-bestand via dezelfde
infrastructuur als de andere Revalidatie Impact Scores. Pilotinstellingen kunnen hun eigen
gegevens terugzien in het Revalidatie Impact Scores dashboard. Ook kunnen ze de gemiddelde
scores van de benchmark (de andere pilotinstellingen) terugzien.
Evaluatie pilot
Na een half jaar zal de pilot geëvalueerd worden. In samenspraak met de pilotinstellingen zal
Stichting Revalidatie Impact bepalen of de PROMIS gegevensverzameling waardevolle informatie
oplevert. Als de evaluatie positief is zal, met informatie uit de pilotinstellingen, bepaald worden of
aanscherpingen of wijzigingen in de dataset nodig zijn. Daarna kunnen de PROMIS vragen
definitieve plek krijgen in de Revalidatie Impact Scores en worden dit verplichte uitkomstmaten.
Aanmelden of meer informatie over deze pilot kan bij Aukje Andringa, interim directeur Stichting
Revalidatie Impact (a.andringa@revalidatie-impact.nl).

3. Bijeenkomst voor centra die gegevens aanleveren
De centra die de gegevensaanlevering op gang hebben worden uitgenodigd voor een
bijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst (eind 2022) is er ruimte voor vragen en opmerkingen. Daarnaast kunnen
onderlinge ervaringen en tips worden uitgewisseld. Contactpersonen van centra die gegevens
aanleveren ontvangen hiervoor per e-mail een datumprikker.
Eerder heeft Stichting Revalidatie Impact ook vragenuurtjes m.b.t. de gegevensaanlevering
georganiseerd. Mocht hier weer behoefte aan zijn, dan horen we dat graag!

4. Samenwerkende Kwaliteitsregistraties
Stichting Revalidatie Impact is toegelaten als aspirant-lid van de Samenwerkende
Kwaliteitsregistraties (SKR). De SKR vertegenwoordigt 80% van de Nederlandse
kwaliteitsregistraties.
De SKR wil bijdragen aan kwaliteitsbewaking en -bevordering in de zorg door betrouwbare
kwaliteitsinformatie aan te leveren. Belangrijk vereiste hiervoor: eenduidige organisatorische
structuren met minimale administratieve lasten en data die zoveel mogelijk kan worden hergebruikt.
De belangrijkste redenen van Stichting Revalidatie Impact om mee te doen aan SKR zijn:
Gezamenlijke actie op overkoepelende juridische zaken. Te denken valt aan reacties op het
concept-wetsvoorstel voor de grondslag van kwaliteitsregistraties. Dit geeft per
kwaliteitsregistratie minder juridische kosten en een groter bereik.
Actuele informatievoorziening over de komende criteria voor opname in het ‘Register van
Registers’. Hierdoor kan Revalidatie Impact beter voorsorteren op goedkeuring.
Samen met andere kwaliteitsregistraties leren hoe de inzet van kwaliteitsregistraties
daadwerkelijk kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van zorg op onderwerpen als:
o statistische analyses voor case-mix correctie;
o koppelingen met andere databronnen zoals Vektis of andere registraties;
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o
o

gebruik van benchmarks;
afstemming van datasets om administratieve lasten te verlagen.

5. Expertgroep Amputatie samengesteld
Na de Expertgroep Kinderen en Expertgroep NAH is nu ook de Expertgroep Amputatie
samengesteld.
Deze groep bestaat uit: René van Ee, Cheriel Hofstad, Fred de Laat, Ruud Leijendekkers en Irene
Newsum. Zij gaan zich richten op de ontwikkeling van uitkomstmaten binnen de diagnosegroep
Amputatie. Hierbij gaat het om de implementatie van generieke uitkomstmaten zoals beschreven in
de ontwikkelagenda en indien gewenst een uitkomstmaat specifiek voor deze diagnosegroep.

6. COPM-pilot
In februari is de pilot gestart voor de COPM als uitkomstmaat binnen de Kinderrevalidatie.
Voor deze COPM-pilot hebben zich maar liefst 11 centra zich aangemeld. De eerste
pilotgroep met vijf instellingen, te weten Merem, Sint Maartenskliniek, De Hoogstraat, Treant
Zorggroep en Rijndam, zijn ondertussen van start gegaan met deze pilot. Na de lokale inrichting
wordt binnenkort de eerste COPM gegevensaanlevering verwacht. De evaluatie van deze pilot zal
eind dit jaar plaatsvinden. Na de zomer zal pilot fase 2 van start gaan in Roessingh, Revant,
Heliomare, Vogellanden, Basalt en Reade.
Gelijktijdig werkt de Expertgroep Kinderen aan een COPM scholing. Deze scholing heeft als doel
kennisuitwisseling en landelijk zoveel mogelijk op dezelfde manier meten met de COPM.

7. Revalidatieregister
Met het Revalidatieregister willen de leden van Revalidatie Nederland (RN) en de
Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) meer inzicht krijgen in de zorg, om zo de kwaliteit
van zorg voor de patiënt verder te verbeteren en de doelmatigheid te verhogen.
Het Revalidatieregister wilt dit bereiken door bestaande data van patiëntgroepen, behandelingen,
doelmatigheid en uitkomsten met elkaar te verbinden. Zo beperken we de registratie-inspanning
voor behandelaren. Stichting Revalidatie Impact werkt samen met het Revalidatieregister om
verbinding van uitkomstmaten voor te bereiden.

8. Tijdelijke vervanging Sanne Heintzbergen
Sanne Heintzbergen, directeur van Stichting Revalidatie Impact, is tot en met november
met zwangerschapsverlof.
Tijdens de afwezigheid van Sanne zal Aukje Andringa (a.andringa@revalidatie-impact.nl) haar
taken voor Stichting Revalidatie Impact waarnemen. Aukje is ook werkzaam als registermanager
van het Nederlands CP register.

9. Feedback?
Zijn er dingen die opvallen of beter kunnen?
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Laat het ons weten! Tijdens onze overleggen met DHD kunnen we deze dingen eventueel
bespreken voor een nieuwe release. Wij zijn per e-mail te bereiken via info@revalidatie-impact.nl
of telefonisch via 030 2739384.
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