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• Toonaangevende nationale ziekenhuisgroep van zeven topklinische 
ziekenhuizen 

• Open samenwerken om de zorg voor patiënten te verbeteren 
• Kwaliteit, transparantie en innovatie
• 1 op de 8 patiënten bezoekt een Santeon ziekenhuis 

Santeon bestaat 10 jaar en heeft als leidend 
principe Value Based Health Care

10 jaar 
Santeon

Ambitie 2025

• Waarde gedreven zorg (VBHC) als leidend principe
• Verbetercycli per aandoening op uitkomsten, proces en kosten 
• Uitkomsttransparantie ten behoeve van kwaliteitsverbetering en 

keuze-informatie; Samen met de patiënt
• Santeon professionals die VBHC omarmen en uitdragen
• Santeon Academie ten behoeve van onderzoek en onderwijs 
• Informatie Agenda: databases ten behoeve van benchmarking en 

onderzoek, real time informatievoorziening, predictiemodellen en 
Shared Decision Making op basis van Real World Data 

• Verkoop en Inkoop
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Welke uitkomsten
vinden patiënten 
belangrijk?
1.Gezondheidsstatus
2.Herstelproces (duur)
3.Duurzaamheid van 
behandeling

Patiënt met aandoening wordt behandeld

Uitkomsten meten 
en vergelijken

Verbeteringen 
implementeren

1

2

3

Variatie 
zoeken en 
analyseren

Value Based Health Care binnen Santeon: variatie in 
uitkomsten en kosten is de basis om van elkaar leren om 
te verbeteren

NazorgBehandelingDiagnose

Waarde = Uitkomsten

Kosten



Voor inmiddels zeven aandoeningen verbetercyclus 
opgezet in en tussen de ziekenhuizen

• Borstkanker
• Prostaatkanker
• Heupartrose
• Longkanker
• CVA
• Colonkanker
• Nierfalen 



Multidisciplinaire verbeterteams voor elke 
aandoening in elk ziekenhuis, inclusief patienten

Nurse 
practitioner

Radiologist Radiotherapist

Projectleader

Plastic surgeon

Surgeon Pathologist

Oncologist

Data analyst

Patient (s)
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Primaire behandelingDiagnose

Lokale 
prostaatkanker

53-69%

Lokaal
gevorderde 

prostaatkanker

18-34%

Bron: Zorg voor Uitkomst

Uitwendige bestraling     0-24%

Hormoontherapie        76-100%

Watchful waiting 0-5%

Hormoontherapie            9-43%

Uitwendige bestraling   29-70%

Brachytherapie                 0-9%

Active surveillance         3-13%

Prostatectomie 5-20%

Hormoontherapie              1-7%

Uitwendige bestraling   10-32%

Brachytherapie                4-17%

Active surveillance        29-47%

Prostatectomie 22-46%
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VBHC@Santeon begint met in kaart brengen van de 
behandelopties en de variatie

Gemetastaseerde 
prostaatkanker

11-17%
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CATEGORIE INDICATORID

UITKOMSTEN

U1 Gemiddelde 5-jaars overleving (gecorrigeerd voor casemix)
U2 % PSA > 0.1 na prostatectomie binnen 3 maanden
U3 % positieve snijvlakken (prostatectomie)
U4 Complicaties (post-operatief en/of post-bestraling en/of post-hormoon)

U5.1 Urinair functioneren
U5.2 Seksuele gezondheid

U5.3 Overige gevolgen van behandeling (stoelgang, hormonale functie, tevredenheid over 
behandeling

U6 Algemeen ervaren gezondheid
U7 Biochemisch recidief (verhoogd PSA) binnen 5 jaar na behandeling (%)

KOSTEN

K1 Aantal diagnostische activiteiten per patiënt

K2 # klinische verpleegdagen + # dagverplegingen per patiënt
K3 # Poliklinische consulten per patiënt
K4 Bruto OK-tijd per patiënt (in minuten)
K5 Aantal radiotherapie bestralingsessies
K6 Gebruik dure geneesmiddelen

PROCES

P1 # dagen van verwijzing (datum huisartsbrief) tot 1e polibezoek (afspraak met specialist)

P2 # dagen van 1e poli (afspraak met specialist) tot bespreken diagnose (1e telefonisch/polikl. 
consult na 1e PA-uitslag)

P3 # dagen van bespreken diagnose  (1e polikl. of telefonisch consult na 1e PA-uitslag) tot 
bespreken behandelplan (1e consult na laatste MDO voor start behandeling)

BEHANDELMIX B0 Aantal patiënten per behandelmodaliteit

Scorekaart prostaatkanker: welke indicatoren (uitkomsten, 
kosten, processen) meten en vergelijken we?
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Santeon is bijna vier keer groter dan het grootste 
ziekenhuis in Nederland en beschikt over veel data 
uit de dagelijkse praktijk 
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Aantal bedden Aantal borstkanker patiënten

1. 2014 (bron: CIBG, Jaarverslagen)
2. 2015 (bron: Zorginstituut Nederland)
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totale 

volume

Totaal SANTEON

STZ
ALG

SANTEON
UMC

13% van 
totale 

volume



Noodzakelijk voor VBHC zijn vergelijkbare en 
betrouwbare data uit de zeven ziekenhuizen 

Weerbarstige (ICT) werkelijkheid:
• EPD data dient als input voor de verschillende rapportages die zowel intern 

als extern worden opgesteld, o.a. ten behoeve van de aanleveringen aan 
instanties als de DICA en IKNL. Deze informatie komt deels uit het EPD      
en wordt deels handmatig aangevuld.

• Tijdige beschikbaarheid van relevante en vergelijkbare informatie is 
essentieel. Het realiseren van een datawarehouse van waaruit relevante 
informatie toegankelijk wordt gemaakt, heeft in ieder ziekenhuis prioriteit, 
maar is er nog niet. 

• De komende jaren zal er nog geen eenduidige standaard zijn die het 
mogelijk maakt om de verschillende registraties eenduidig te interpreteren. 
Wel behoefte aan vergelijkbare data binnen Santeon. 



De Santeon VBHC Database biedt per aandoening 
relevante (uitkomsten)data

De Santeon Database:

• Maakt kwaliteits(uitkomst) informatie toegankelijk ten behoeve van 
Santeon projecten en onderzoeken. 

• Brengt data uit de Santeon ziekenhuizen bij elkaar op basis van een 
set afspraken over wat we wanneer aanleveren en hoe we informatie 
binnen Santeon beheren, toegankelijk maken en monitoren.

• Voorkomt extra registratielast doordat we zoveel mogelijk gebruik 
maken van bestaande aanleveringen en infrastructuren.

• Gebaseerd op uniek dataprotocol tussen de zeven ziekenhuizen ten 
behoeve van -verzameling, -uitwisseling en onderzoek. 

• Voldoet aan alle wettelijke eisen rondom privacy en security.

• Koppeling met andere Santeon databases op gebied van Farma, HRM, 
financiële benchmark en Inkoop Spend



Opbouw en proces Santeon oncologie database

Presentator
Presentatienotities
We hergebruiken aanleveringen of registraties die de ziekenhuizen al doen / gebruiken, zoals IKNL, DICA, IC, etc. We verzamelen de data van de zeven ziekenhuizen via de MRDM, die de data koppelen en psuedonimseren en anonimiseren per aandoening. Zo onstaat per aandoening een database. MRDM is onze trusted party. Waar nodig verrijken we deze database (jaarlijks) met aanvullende data uit de ziekenhuizen, zodat er een longitudinale database er aandoening ontstaat. Deze verrijking loopt via MRDM naar de ziekenhuizen, zodat geen patiëntgegevens bij Santeon of de andere ziekenhuizen bekend zijn.Op het moment dat er een (onderzoeks)vraag is levert MRDM een kopie van de gegevens aan de onderzoeker. De Santeon beheercie beoordeelt of de vraag past binnen de doelstellingen van Santeon.Individuele ziekenhuizen kunnen niet zomaar bij de data van de andere ziekenhuizen – loopt altijd via de beheercommissie. Ieder ziekenhuis kan de eigen gegevens opvragen  



De Santeon Farmadatabase bestaat uit het actuele 
medicatiegebruik in de zeven ziekenhuizen 

• Bevat medicatie en opname data van alle patiënten opgenomen in een 
Santeon ziekenhuis, inclusief diagnose en uitkomsten.

• Data vanaf 2010

• Actueel: wekelijks ververst en per kwartaal gevalideerd. 

Doel: 

• Identificeren van ongewenste variatie;
• Monitoring van gebruik en richtlijn toepassing 
• Voorspellen van patiënt aantallen
• Wetenschappelijk effectiviteitsonderzoek

Full details in European Journal of Hospital Pharmacy



Opbouw en proces Santeon Farmadatabase 

Presentator
Presentatienotities
Figuur 1: data stroom vanuit individuele ziekenhuizen naar de centrale Santeon omgeving. Wordt wekelijks automatisch aangeleverd. Dataset is gedefinieerd. Iedere2 ziekenhuis heeft zijn eigen database,waar ieder de eigen analyses op kan doen en waar we via de beheercomissie ook gezamenlijk onderzoek op kunnen doen. Onderzoekers kunnen nooit bij niet anonieme patientdata en moeten toestemming krijgen van de beheercie voor data van de andere ziekenhuizen. We gebruiken voor alle databases de zelfde sleutel zodat data op patientniveau kan worden gekoppeld via MRDM Figuur 2: snapshot uit heatmap waarin kleur aangeeft de mate waarin een individueel ziekenhuis afwijkt van het Santeon gemiddelde ten aanzien van keuze voor een bepaalde klassen van geneesmiddelen. Donkerblauw betekent dat ziekenhuis ver onder gemiddelde zit en vel geel betekent juist ver boven gemiddelde. Getal is het percentage patienten binnen een hoofdklasse van geneesmiddelen. Kolom telt dus altijd op tot 100%. Heatmap gaat dus over verhoudingen en niet over absolute aantallen.
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Cyclus 1: Patiënten gediagnosticeerd in 2014/2015, data verzameld tot 1 juni 2016
Cyclus 3: Patiënten gediagnosticeerd in 2016, data verzameld tot 1 april 2017
Bron: EPDs in elk ziekenhuis, op basis van geïncludeerde patiënten (NBCA van IKNL)

Best practice ontwikkeld:
• Heldere communicatie richting 

patiënten: “u gaat vandaag naar huis, 
tenzij”

• Slimmere planning (patiënten 
waarvan verwachting is dat ze niet 
naar huis kunnen, worden later op de 
dag geopereerd)

• Pijnmedicatie aanpassen

1e cyclus
3e cyclus

56
65

52

20

63 58 53
66

84

51
43

79 74
65

Percentage primaire borstsparende operaties 
zonder klinische opname (in dagverpleging)

K2

Oktober 2017

Borstkanker: stijging percentage primair borstsparende 
operaties zonder klinische opname in alle huizen bij 2e

meeting 
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Heroperatie na positief snijvlak: St. Antonius en CWZ 
circa de helft lager t.o.v. de eerste cyclus

Cyclus 1: Patiënten gediagnosticeerd in 2014/2015, data verzameld tot 1 juni 2016
Cyclus 3: Patiënten gediagnosticeerd in 2016, eerste en tweede tumorexcisie in 2016  
Bron: NBCA van IKNL

6% 8% 8% 5% 3%
11%

4%5% 4% 8% 6% 5% 4% 6%

Santeon
gemiddeld

St.
Antonius

OLVG MST MZH CWZ CZE

Percentage patiënten met heroperatie na 
positief snijvlak 

bij primair borstsparende operatie

U2
1e cyclus

3e cyclus

100%=
Cyclus 1 389 352 208 389 375 323

Cyclus 3 211 166 148 176 175 139

• Echografie 
tijdens operatie 
ingevoerd

• Extra 
margeweefsel 
verwijderen

• Beter overleg 
chirurgen/ 
pathologen
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Verdeling heroperatie vanwege complicaties

2,6% 3,1%
2,3%

1,0%

3,4%

1,5%

4,1%

1,9%
0,8% 1,4%

0,4%

3,1%
1,8%

3,9%
Percentage patiënten met heroperatie na post-

operatieve wondinfectie
U3.1

1e cyclus

3e cyclus

100%=
Cyclus 1 520 469 418 584 524 462

Cyclus 3 257 207 228 254 217 180

Cyclus 1: Patiënten gediagnosticeerd in 2014/2015, data verzameld tot 1 juni 2016
Cyclus 3: Patiënten gediagnosticeerd in 2016, data verzameld tot 1 april 2017  
Bron: Patiëntselectie o.b.v. NBCA van IKNL, heroperaties o.b.v. DBC, reden van heroperatie handmatig

Spoelen van 
wond na 
operatie 

ingevoerd

Best practice: 
patiënten krijgen 
antibiotica voor 

operatie
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OLVG: improvement in 30-day mortality PCI patients
with kidney failure

Source: Insights on value-based healthcare implementation from Dutch heart care, P. B. van der Nat, 
D. van Veghel, E. Daeter, et al. IJHM 2017, http://dx.doi.org/10.1080/20479700.2017.1397307.

http://dx.doi.org/10.1080/20479700.2017.1397307


Catharina: implementation of Cleveland checklist

Source: Insights on value-based healthcare implementation from Dutch heart care, P. B. van der Nat, 
D. van Veghel, E. Daeter, et al. IJHM 2017, http://dx.doi.org/10.1080/20479700.2017.1397307.

http://dx.doi.org/10.1080/20479700.2017.1397307


Antonius: high risk patient group treated by experienced
staff members.

Source: Insights on value-based healthcare implementation from Dutch heart care, P. B. van der Nat, 
D. van Veghel, E. Daeter, et al. IJHM 2017, http://dx.doi.org/10.1080/20479700.2017.1397307.

http://dx.doi.org/10.1080/20479700.2017.1397307
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Voorbeeld: Santeon-KWF research project

• Combinatie van Santeon Zorg voor Uitkomst database en de Santeon
Farmadatabase

• Vergelijken van uitkomsten 
• Patients net stadium IV kleincellig longkanker, 
• Diagnose 2008-2014 in zes Santeon ziekenhuizen
• Behandeld met chemotherapy
• in “real world” ten opzichte van clinical trials



Doel van de studie

1. Beoordelen of er een verschil bestaat tussen de uitkomsten                   
in real-world ten opzichte van de uitkomsten in de klinische        
trials en richtlijnen (= ‘Efficacy-effectiveness gap’), en de omvang 
van dit verschil

2. Identificeren van de patiënt specifieke factoren die dit verschil   
verklaren. 

3. Patients like me: ontwikkelen van een tool dat inzicht geeft in    
de real-world effectiviteit (om shared-decision making te      
ondersteunen

4. Evalueren van de tooling in de dagelijkse klinische praktijk



Patienten leven korter dan de uitkomsten van de 
klinische trials voorspelden. 

Presentator
Presentatienotities
Er is een gap: overall EE-factor van 0.83, dus de gap is 17%. Alle regimes hebben een factor onder de 1 (bijna allemaal significant, zie *) en overall is de factor ook onder de 1, dus patiënten in real world leven korter dan de clinical trials pretenderen bij de genoemde chemotherapieën. ECOG performance status (condition of the patient) appears to be an independent predictor for the magnitude of the EE-gap



Dit vraagt openheid en reflectie van artsen op hun 
handelen en advisering aan patiënten 

1. Ziekenhuisverschillen zijn kleiner dan de patiënt- variatie 
2. Shared Decision Making gaat niet alleen over keuzeinformatie over 

behandelingen, maar ook over patient-specifieke keuzes ‘ patients like me’
3. Niet behandelen is een reële mogelijkheid (maar staat geen opbrengst 

tegenover)



• Leeftijd

• Comorbiditeit

• Stadium tumor

De Santeon vuistregel voor het bespreken 
met patiënt of prostatectomie zinvol is

Presentator
Presentatienotities
Op basis van de ZvU prostaatdata is een rekenregel ontwikkeld die leidt tot een betere behandelkeuze voor patiënten met prostaatkanker. Een patiënt met prostaatkanker zal niet per se overlijden aan prostaatkanker. Het is dus van belang om goed te kunnen identificeren welke patiënten baat gaan hebben bij een op genezing gerichte behandeling. Is de verwachting dat de behandeling niet bijdraagt aan verlenging van de levensduur, dan is niet-behandelen vaak beter om onnodige bijwerkingen of complicaties te voorkomen. De rekenregel  wordt rekening gehouden met leeftijd, de agressiviteit van de tumor en met eventuele andere medische aandoeningen. Dit leidt tot een goede individuele inschatting of een patiënt gebaat is bij een behandeling. �
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Next steps

• Gebruik van data en tools in spreekkamer 

• Koppeling van (maatschappelijke) kosten aan evaluatie en validatie 
van uitkomsten 

• Fee voor ‘niet behandelen’ en ‘het goede gesprek’

• Opleiding en training van artsen in waardegedreven zorg, reflectie 
op uitkomsten en patiënt-variatie

• Resultaten herleidbaar tot professionals / spreekkamer
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