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In 2016 is voor 5 aandoeningen  Santeon-breed een cyclus opgezet: 

in en tussen de ziekenhuizen ‘waarde’ variatie zoeken, leren van 

elkaar en verbeteringen implementeren 

  Borstkanker (lead CZE) 

  Prostaatkanker (lead CWZ) 

  Heupartrose (lead OLVG) 

  Longkanker (lead SAZ) 

  CVA (lead OLVG) 

2017 
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De verbetercyclus wordt systematisch opgezet en vindt twee keer 

per jaar plaats per aandoening: multi-discplinair, inclusief patiënten 

Team en traject 

opstarten  

0.1 

 Scorekaart 

opstellen  

0.2 
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Stap 0.2: In drie stappen wordt een Santeon-brede scorekaart 

vastgesteld 

Definitie patiëntgroep 

• In- & exclusie criteria 

• Belangrijkste patiënt 

   kenmerken 

Behandelopties 

• Categorisering  

op hoog niveau  

 

Startpunt: Wat is er beschikbaar?  

Belangrijk: Doel is om het simpel en praktisch te houden! 

Scorekaart:  

Waarde van zorg 

• Uitkomsten 

• Kosten 

• Processen 
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De verbetercyclus wordt systematisch opgezet en vindt twee keer 

per jaar plaats per aandoening: multi-discplinair, inclusief patiënten 

Verbetercyclus 

Data verzamelen  

& verschillen zoeken 

1 

Verschillen 

analyseren & 

verbeteringen 

identificeren 

2 

Ver-

beteringen 

imple-

menteren 

3 

Team en traject 

opstarten  

0.1 

 Scorekaart 

opstellen  

0.2 

Per jaar vinden twee cycli van elk zes maanden plaats 

Het gaat hierbij om interne transparantie 

Santeon-breed 

Lokaal 
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Eén jaar VBHC@Santeon smaakt naar meer 

Zorgverleners: van angst naar enthousiasme, samen verbeteren, nieuwe ideeën 

Patiënten: enthousiasme, geven richting en waarde aan discussies 

Dataverzameling: keuzes, universeel, vertalen van en naar praktijk 

Van verschil baar verbeterinitiatief: systematisch, oorzaken en verklaringen 

Aantoonbare verbeteringen: leren van elkaar, quick wins 

 

 

 

 nosticeerd in 2013 en 2014 in eigen ziekenhuis 

 

SUCCESSEN 

Zorgverleners: versterken eigenaarschap, betrekken achterban 

Patiënten: bredere groep betrekken 

Dataverzameling: meer automatisch, naar real-time dashboards 

Van verschil baar verbeterinitiatief: ook voor complexere uitkomsten 

Aantoonbare verbeteringen: extern delen, prestatieverkoop 

Verbreding & verdieping 

DOOR NAAR MEER SUCCESSEN 
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