Samenvatting Regionaliseringsbijeenkomst over de LDF
maatwerkrapportages.
Allereerst willen we namens het KNGF alle aanwezigen bedanken voor hun aanwezigheid en input.
Na inspirerende presentaties over data en de toepassing ervan door Bart Smit en Simone van
Dulmen werden de aanwezigen opgedeeld in drie groepen. In deze subgroepen is tijdens een
werksessie de informatiebehoefte van de diverse samenwerkingsverbanden opgehaald.
In de subgroepen werd al snel duidelijk dat eenieder geïnspireerd en goed voorbereid naar Leusden
was afgereisd. De eerdergenoemde presentaties hebben wellicht extra bijgedragen aan deze
inspiratie. In iedere subgroep is in meer of mindere mate benoemd dat we z.s.m. de koppeling tussen
onze data en bestaande overige externe landelijke en regionale databronnen (RIVM, CBS, VAAM,
Wijkscan, etc.) dienen in te gaan zetten. Een zeer gewenste en inspirerende gedachte. Deze wens
valt echter niet binnen de scope van dit project LDF. Wij stellen voor deze behoefte binnen KNGF
landelijk onder de aandacht te brengen.
Naast de bovengenoemde wens bleek, gedurende de werksessie in de subgroepen en de centrale
terugkoppeling na de middagpauze, dat het geen sinecure was om de uitgesproken
informatiebehoefte samen te vatten.
Aangezien wij willen voorkomen dat we nu met een voorstel van mogelijke maatwerkrapportages
komen, die niet aansluiten bij uw verwachtingen is besloten in deze mailing eerst nog een tweetal
voorwaardelijke vragen te stellen, de opgehaalde gebundelde informatievragen uiteen te zetten en
aan te geven welke formele stap genomen dient te worden voordat deelname mogelijk is. Gebaseerd
op deze vragen en nu gestuurde informatie wordt aan u tenslotte gevraagd of u als
samenwerkingsverband graag een maatwerkrapportage opgeleverd krijgt.

Vragen:
Voordat u als samenwerkingsverband inschrijft op dit project, om als samenwerkingsverband een
maatwerkrapportage opgeleverd te krijgen dient u zich als samenwerkingsverband bewust te zijn van
de volgende twee vragen:

1. Met welk doel willen we een maatwerkrapportage opgeleverd krijgen?
(bijvoorbeeld het in beeld brengen van de interne organisatie / Het borgen van kwaliteit
(o.b.v. proces of uitkomst gegevens) / onderbouwing naar externen)
2. Welke afspraken dienen we op het niveau van ons samenwerkingsverband te maken om de
benodigde data op een juiste manier te verzamelen en (van elkaar) te kunnen inzien?
(bijvoorbeeld afspraken over de te gebruiken DCSPH-code(s) / afspraken over de te
gebruiken meetinstrumenten, bevoegdheden van bestuur van een SWV).

Informatiebehoefte:
In de verschillende subgroepen werd duidelijk dat de informatiebehoefte betrekking had op procesen uitkomstvariabelen. Deze zijn gekoppeld aan één of meerdere aandoeningen (o.a. CVRM, DM,
COPD, Lage rugklachten THP, TKN, VKB, oncologie).
Aanvullend is ook de duidelijke wens uitgesproken om op zowel landelijk als samenwerkingsverbandniveau een benchmark teruggekoppeld te krijgen.
Hieronder staat de opgehaalde gebundelde proces- en uitkomstinformatie waarover de
maatwerkrapportage kan gaan:
Procesvariabelen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

aantallen patiënten,
verdeling man-vrouw,
verdeling over leeftijdscategorieën,
DTF of verwijzing,
groeps- of individuele behandeling,
gemiddelde behandelduur,
is er een meting uitgevoerd,
betreft het een recidive patiënt,
is de dossiervoering compleet,
kosten per patiëntencategorie,
AV/BV verdeling,
verdeling over verzekeraars

Uitkomstvariabelen:
o
o

meetinstrumenten, bereikte verschilscores
gebruik meetinstrumenten

Wat betreft het formele deel:
Voor deelname aan de Pilot LDF is van belang dat een samenwerkingsovereenkomst wordt
aangegaan tussen het samenwerkingsverband, de aangesloten praktijken en het KNGF, waarin wordt
vastgelegd wat partijen van elkaar kunnen verwachten. Wij vragen van u om te coördineren dat de bij
uw samenwerkingsverband aangesloten praktijken op de hoogte worden gehouden van het project
en dat zij een volmacht afgeven aan u/ het samenwerkingsverband om de
samenwerkingsovereenkomst met het KNGF aan te gaan.

In een enkel geval zal geen volmacht nodig zijn, bijvoorbeeld als het samenwerkingsverband is
georganiseerd als coöperatie en in de statuten is opgenomen dat de coöperatie overeenkomsten
namens de leden aan kan gaan. Graag verzoeken wij u dit na te gaan en ons te informeren als dat het
geval is.

In andere gevallen dient de praktijk een volmacht te geven om te zorgen dat u namens de praktijk de
samenwerkingsovereenkomst met het KNGF kunt aangaan en er zo een succesvolle start van de Pilot
LDF komt. U ontvangt hiervoor t.z.t. een volmacht formulier van ons om daarvoor te gebruiken. Wij
verzoeken u dan om dat door te sturen naar de bij u aangesloten praktijken met het verzoek die
ingevuld en ondertekend aan u met c.c. aan ons te retourneren.

Tot slot
De verschillen tussen diverse collega`s/SWV zitten in de mate waarin behoefte is aan info uit die
verschillende velden.
Daarnaast is er ook een verschil tussen diverse groepen in het aanleveren aan, kennis over en
vaardigheid met LDF, dashboard en het gebruik voor interne en/of externe doelen.
We stellen voor om de huidige dataset als basis te gebruiken en vragen of u op basis daarvan met uw
Samenwerkingsverband wilt deelnamen aan deze pilot maatwerk (per SWV) rapportage
Afhankelijk van uw respons zullen we de inhoud van de maatwerkrapportage en de aanpak per
samenwerkingsverband bepalen en met u bespreken.
We hopen met deze voorgestelde werkwijze zo goed mogelijk op uw informatiebehoefte en kennisen vaardigheidsniveau aan te sluiten.
Na uw aanmelding nemen we contact met u op om een en ander praktisch(qua info, ondersteuning,
aanmelding) en formeel te regelen.
We horen graag van u, uiterlijk 24 april of u op basis van dit voorstel met uw samenwerkingsverband
aan deze pilot zou willen deelnemen.
Als u nog vragen hebt of voor nadere informatie kunt u contact met een van ons beiden opnemen.

Met vriendelijke groet
Martin Vloedgraven m.vloedgraven@kngf.nl 0622408302
Guus Meerhoff g.meerhoff@kngf.nl 0623229686

