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IQ healthcare Scientific Center for Quality of Healthcare
Instituut
Het Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare) is een wetenschappelijk
centrum voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning van kwaliteit, veiligheid, innovatie en
ethische aspecten van de gezondheidszorg. In de afgelopen jaren is een groot
wetenschappelijk programma opgebouwd en uitgevoerd, met onderzoek op het terrein van
onder meer kwaliteitsrichtlijnen, transparantie, implementatie van innovatie, inbreng van
patiënten in de zorg, veiligheid, ketenzorg en professionele ontwikkeling. Ruim 70 promovendi
werken aan een proefschrift; zij ontwikkelen belangrijke methoden en instrumenten voor
toetsing en verbetering van kwaliteit. IQ healthcare is de laatste jaren uitgegroeid tot een van
de grootste wetenschappelijke centra in Europa op het gebied van kwaliteit, veiligheid en
innovatie van de gezondheidszorg.
Missie
Verbeteren van de kwaliteit en de waarde van de gezondheidszorg voor patiënten, door
middel van onderzoek, onderwijs en beleidsondersteuning.
Visie
IQ healthcare vindt dat de kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg verbeterd kan worden
als de toegevoegde waarde (value) van gezondheidszorg voor alle betrokkenen beter zichtbaar
wordt gemaakt, de zorg met geringe baten achterwege wordt gelaten (deïmplementatie) en
zorginnovaties - alsmede evidence-based interventies vakkundig worden geïmplementeerd en
geëvalueerd.
De wetenschappelijke aanpak van IQ healthcare richt zich radicaal op waardebepaling en vermeerdering van gezondheidszorg (value driven healthcare) voor patiënt, zorgverlener,
verzekeraar en overheid, waardoor onnodige kosten afnemen en de houdbaarheid van de
gezondheidszorg op systeemniveau verbetert. Waardebepaling vindt hierbij plaats vanuit
verschillende wetenschappelijke perspectieven (medisch, economische, sociologisch, ethisch
etc.) en vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Hiertoe zullen:
1. Verschillen in (onnodige) kosten en kwaliteit van zorg beter zichtbaar moeten worden
gemaakt
2. Resultaten van gezondheidszorg of uitkomsten van zorg systematisch gemeten en
geanalyseerd moeten worden
3. Good practices en zorginnovaties vakkundig worden geïmplementeerd
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Managementsamenvatting
Inleiding
Om de zorg toegankelijk te houden voor mensen die het nodig hebben blijft het belangrijk dat
partijen in het zorgveld hun verantwoordelijkheid nemen en streven naar een goede balans tussen
kwaliteit, kosten en toegankelijkheid. Om het element ‘kwaliteit’ hierin leidend te laten zijn is inzicht
in kwaliteitsinformatie essentieel. Op dit moment bestaat voor fysiotherapie de beschikbare
kwaliteitsinformatie vooral uit proces- en structuurindicatoren. Indicatoren op uitkomstniveau zijn
nog beperkt beschikbaar. Daar waar er wel al wordt gemeten op uitkomstniveau, ontbreekt nog vaak
de uniformiteit, met andere woorden: niet iedereen meet hetzelfde.
Zorgverzekeraars CZ en De Friesland willen waarde gedreven zorg stimuleren met behulp van
kwaliteitsindicatoren voor fysiotherapeutische behandelingen. Het uiteindelijke doel van de
ontwikkeling van uitkomstindicatoren in de fysiotherapie is drieledig:
a) Gebruik in diagnostiek en behandeling van individuele patiënten om meer inzicht te krijgen in het
functioneren of de gezondheid.
b) Interne kwaliteitsverbetering op basis van vergelijkingen tussen fysiotherapiepraktijken met
landelijke benchmarks.
c) Externe transparantie, waarbij resultaten van de fysiotherapeutische behandeling openbaar
worden gemaakt door middel van de uitkomstindicatoren.
In een voorgaand project zijn minimale datasets (MDS) met structuur-, proces- en uitkomstmaten
voor fysiotherapeutische behandeling bij patiënten met lage rugklachten en COPD opgeleverd (link
naar samenvatting). In een vervolgproject zijn de minimale datasets uitgetest en doorontwikkeld tot
uitkomstindicatoren. Dit rapport beschrijft de resultaten van het vervolgproject voor de toepassing
van de MDS en kwaliteitsindicatoren voor patiënten met COPD.
Doelstelling
De overall doelstelling van het project was tweeledig: (a) het testen, evalueren en waar nodig
aanpassen van de geselecteerde MDS fysiotherapie voor patiënten met COPD; en (b) het ontwikkelen
en testen van kwaliteitsindicatoren op basis van uitkomstmetingen.
Voor de uitvoering van het project zijn drie beoogde deelresultaten beschreven voor het testen,
implementeren, evalueren en waar nodig aanpassen van de geselecteerde minimale dataset
fysiotherapie voor patiënten met COPD:
a) Ingerichte pilot met beschrijving van opzet en design, data infrastructuur en
implementatieplatform;
b) Geëvalueerde en aangepaste minimale dataset voor patiënten met COPD in de
fysiotherapeutische zorg;
c) Gedefinieerde set van uitkomstindicatoren voor interne kwaliteitsverbetering en externe
transparantie van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg bij patiënten met COPD.
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Methode
Het plan van aanpak bestond uit drie fasen. Fase 1 bestond uit het opstellen van de specificaties in
een document waarmee softwareleveranciers en databasebeheerders precies weten welke
meetgegevens aangeleverd dienen te worden, het uitwerken van de governance en het
voorbereiden van de dataverzameling. Fase 2 betrof de dataverzameling en het evalueren van
meetinstrumenten en de ervaringen van patiënten en fysiotherapeuten die deelnamen aan de pilot
MDS. Tevens zijn in deze fase de eerste indicatoren ontwikkeld. In fase 3 werden de indicatoren
doorontwikkeld op basis van de data-analyse en de input van gebruikers en werden indien nodig
aanpassingen gedaan in de dataset of data-aanlevering vanuit de softwareleveranciers.
Het gebruik van uitkomstmetingen voor de verschillende doelen en het ontwikkelen van indicatoren
verloopt in een aantal stappen, zoals beschreven in de PROM-cyclus (zie figuur 1).1,2 Deze cyclus
beschrijft de stappen voor het ontwikkelen van indicatoren op basis van patiënt-gerapporteerde
uitkomstmetingen (PROMs). In een vorig traject hebben we stap 1-3 doorlopen (link naar
samenvatting)
Figuur Stappenplan van de PROM cyclus

Dit rapport beschrijft de volgende drie stappen van de PROM-cyclus: testen van de geselecteerde
uitkomstmaten (stap 4), definiëren van indicatoren (stap 5) en testen van de indicatoren (stap 6).
De volgende uitkomstmaten die binnen de MDS voor COPD zijn geselecteerd: de 6-Minute Walk Test
(6MWT) voor het domein fysieke capaciteit, de Clinical COPD Questionnaire (CCQ) voor het domein
kwaliteit van leven, de Global Perceived Effect (GPE) voor het ervaren effect, de Quadricepskracht
(met de Hand Held Dynamometer [HHD] Microfet) voor het domein spierkracht en de Medical
Research Council Dyspnea (MRC) voor het domein dyspnoe. De stappenteller voor het domein fysieke
activiteit en de ziektelastmeter zijn getest bij een kleine groep deelnemende fysiotherapeuten in een
aparte pilot binnen het gehele project. Voor de indeling van risicoprofielen voor patiënten met COPD
is de indeling van de LAN gebruikt (zie protocol) en hebben we gaandeweg het project de
patiëntprofielen toegevoegd die zijn opgesteld door de ontwikkelaars van de nieuwe KNGF-richtlijn
voor COPD.
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Voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:
A. Op basis van de minimale dataset kunnen de volgende uitkomsten gemeten worden:
- Fysieke capaciteit - Uithoudingsvermogen (6MWT)
- Fysieke capaciteit - Spierkracht (HHD)
- Fysieke activiteit – Aantal stappen/dag (stappenteller)
- Kwaliteit van leven (CCQ)
- Dyspnoe (MRC)
- Ervaren effect (GPE)
B. De scores op de uitkomsten kunnen worden gepresenteerd door middel van:
- Gemiddelde onderlinge variatie in laatst gemeten scores ten opzichte van het landelijk
gemiddelde met 80% betrouwbaarheidsinterval;
- Gemiddelde onderlinge variatie verschilscore (verschil tussen de eerste en laatste score) op
de uitkomst ten opzichte van het landelijk gemiddelde met 80% betrouwbaarheidsinterval;
- Behaalde mimimaal klinisch relevante verschil (minimal clinical important difference: MCID)
op het meetinstrument, verschil tussen de eerste en laatste score, ten opzichte van het
landelijk gemiddelde met 80% betrouwbaarheidsinterval. De MCID wordt bepaald op basis
van literatuur.
C. Op basis van de resultaten kunnen per uitkomst de volgende uitkomstindicatoren worden
gepresenteerd:
- Gemiddelde laatst gemeten score van een praktijk op de uitkomst ten opzichte van het
landelijk gemiddelde met een betrouwbaarheidsinterval (BI);
- Gemiddelde verschilscore (verschil tussen de eerste en laatste score) van een praktijk op de
uitkomst ten opzichte van het landelijk gemiddelde met een betrouwbaarheidsinterval (BI);
- Percentage patiënten waarbij de verschilscore kleiner of groter is dan de MCID;
- Het eventueel stellen van een norm bij de indicatoren.
D. Naast uitkomstindicatoren kunnen procesindicatoren opgesteld worden die een indicatie geven
van het routinematig meten van uitkomsten in de praktijk.
E. Tot slot kan ook een structuurindicator worden opgesteld op basis van (eenmalig) te verzamelen
data over de fysiotherapeut die patiënten met COPD behandelt en inrichtingseisen van de
praktijk.
Er zijn kwantitatieve en kwalitatieve analysemethoden toegepast voor de wetenschappelijke
evaluatie. Om uitkomsten tussen praktijken en fysiotherapeuten met elkaar te kunnen vergelijken
hebben we multilevel regressieanalyses uitgevoerd waarbij gecorrigeerd is voor case-mix correctie
variabelen. We hebben hierbij de variabelen leeftijd en geslacht van de patiënt, beginscore op de
uitkomstmeting als maat voor ernst van de klacht bij aanvang en de duur van de klacht voorafgaand
aan de eerste behandeling gebruikt. De data uit interviews en focusgroepen zijn geanalyseerd
middels een thematische content analysemethode.
Resultaten
Data aanlevering
Er zijn grote verschillen in de aanlevering van de data wat betreft het aantal aangeleverde
patiëntendossiers per praktijk, het aantal meetinstrumenten en de scores op de meetinstrumenten.
Daarnaast zijn er grote verschillen tussen data aangeleverd uit diverse EPD’s en data aangeleverd uit
diverse databases. Belangrijke oorzaak voor de problemen in het aanleveren van de data is terug te
voeren op het feit dat data van patiënten met COPD voor het eerst op landelijk niveau zijn gebruikt,
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waarbij veel knelpunten met de doorvoer van data van het EPD naar de landelijk databases aan het
licht kwamen. Daarnaast betreft het een relatief kleine doelgroep zowel wat betreft aantal patiënten
met COPD als deelnemende fysiotherapeuten.
Kenmerken patiënten en uitkomsten
In de periode tussen 1 februari 2018 en 31 december 2019 hebben 229 fysiotherapeuten uit 137
praktijken deelgenomen aan het project. Er zijn 4.652 behandelepisodes van patiënten met COPD
aangeleverd waarvan er 3.086 dossiers waren afgesloten. We hebben dossiers als afgesloten
beschouwd als er een (datum) eindevaluatie is ingevuld of als er meer dan 8 weken zijn verstreken na
de laatste zitting. Omdat patiënten met COPD soms lange trajecten volgen hebben we besloten om
in de analyses zowel open als gesloten dossiers mee te nemen in de analyses.
De 6MWT voor het meten van uithoudingsvermogen en de CCQ voor het meten van kwaliteit van
leven zijn de meest gebruikte algemene uitkomstmaten. Enkele en herhaalde metingen van
uithoudingsvermogen vonden bij respectievelijk 57% en 39% van de patiënten plaats. Enkele en
herhaalde metingen van kwaliteit van leven vonden bij respectievelijk 74% en 52% van de patiënten
plaats.
Onderstaande tabel beschrijft de verschilscores op de meetinstrumenten met een beginmeting en
een eindmeting.
Tabel Ongecorrigeerde scores op de meetinstrumenten
Domein
Meetinstrument
N
Beginscore
(%)
(SD)
Uithoudingsvermogen

6MWT

Spierkracht

Microfet

Kwaliteit van CCQ
leven
Dyspnoe

MRC

Ervaringen

GPE-verbetering
(GPE-4)
LAN ziektelast

Profielen

2.628
(57%)
440
(10%)
3.427
(74%)
2.348
(51%)
n.v.t.
429
(9%)

N
(%)

Eindscore
(SD)

Verschilscore
(SD)

364,4 (125,5)

1.822
(39%)

373 (130)

2,7 (86)

287 (98)

216
(5%)
2.408
(52%)

307 (95)

6,2 (47)

2,2 (0,9)

-0,1 (0,8)

3,0 (1,3)

1.385

3,0 (1,0)

0,2 (1,3)

n.v.t.

1.256
(27%)
n.v.t.

3,5 (1,1)

n.v.t.

2,4 (0,9)

7,5% licht
n.v.t.
n.v.t.
40,3% matig
52,2% ernstig
Profielen
KNGF ziektelast
243
Profiel 1: 3,7%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
(5%)
Profiel 2-3: 12,8%
Profiel 4-5: 12,3%
Profiel 6: 71,2%
6MWT: 6-Minute Walk Test, score in meters; CCQ: Clinical COPD Questionnaire, score 0-6, afname in
score op de CCQ betekent toename van kwaliteit van leven; Microfet: spierkracht in Nm; MRC: de
Medical Research Council Dyspnea, score van 1-5; GPE: Global Perceived Effect score van 1-7, 1= zeer
veel verbeterd, 7= zeer veel verslechterd; SD: Standaarddeviatie
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Kwaliteitsindicatoren
Op basis van de geformuleerde uitgangspunten zijn 17 potentiële indicatoren opgesteld. Deze
indicatoren zijn gebaseerd op drie uitkomsten (uithoudingsvermogen, spierkracht, kwaliteit van
leven) met vier potentiële indicatoren per uitkomst:
-

Percentage patiënten waarbij de uitkomst gemeten wordt (procesindicator);
Gemiddelde laatste gemeten score op de uitkomst ten opzichte van het landelijk gemiddelde
met 80% betrouwbaarheidsinterval;
Gemiddelde verschilscore op de uitkomst ten opzichte van het landelijk gemiddelde met 80%
betrouwbaarheidsinterval;
Percentage patiënten waarbij de uitkomst gelijk is gebleven, verbeterd of verslechterd op
basis van het klinisch relevante verschil (MCID).

Voor de resterende indicatoren zijn de volgende keuzes gemaakt:
-

-

-

-

-

Voor de uitkomst dyspnoe hebben we alleen een procesindicator ontwikkeld omdat uit de
evaluatie blijkt dat dyspnoe niet geschikt is als uitkomstmaat om het resultaat van de
behandeling te meten;
Voor het globaal ervaren effect (GPE) hebben we geen indicator opgesteld. Uit de evaluatie
blijkt dat zowel patiënten als fysiotherapeuten dit geen geschikte uitkomstmeting vinden. Bij
veel patiënten met COPD is er immers geen sprake van een verbetering maar van behoud
van functioneren;
Voor fysieke activiteit hebben we een optionele indicator opgesteld. Het meten van fysieke
activiteit vormt (nog) geen onderdeel van de MDS en is alleen in pilotvorm getest in het
project. Aangezien het meten van fysieke activiteit met een stappenteller positief is
ontvangen in het project door patiënten en fysiotherapeuten, hebben we toch een
procesindicator opgesteld. Het meten van fysieke activiteit wordt ook aanbevolen in de
concept KNGF-richtlijn COPD;
We hebben één structuurindicator opgesteld over kwaliteitseisen van praktijk op basis van
de KNGF COPD richtlijn van 2008;
De nieuwe KNGF-richtlijn COPD beschrijft profielen om patiënten te stratificeren op basis van
literatuur en intensieve discussies met stakeholders. Na input van gebruikers van de MDS
hebben we besloten om de KNGF richtlijn profielen op te nemen in de MDS, omdat deze
specifiek zijn toegespitst op de behandeling van de fysiotherapeut en waarmee we kunnen
aansluiten bij de implementatie van de richtlijn;
We hebben geen normen opgenomen voor de proces- en uitkomstindicatoren. Eventuele
normstelling dient in de komende jaren gestalte te krijgen op basis van de verzamelde data
en consensus binnen de beroepsgroep. Belangrijk aspect daarbij is de mogelijkheid om de
indicatoren te kunnen stratificeren naar patiëntprofielen op basis van ziektelast zoals
voorgesteld in de concept KNGF-richtlijn COPD.

Om de registratielast zo minimaal mogelijk te houden trachten we een beperkt aantal
kernindicatoren vast te stellen. Deze zijn opgesteld op basis van de methodologische kwaliteit en de
informatie die is verzameld uit de interviews en focusgroepen. We hebben zeven kernindicatoren
opgesteld waarvan vier procesindicatoren en drie uitkomstindicatoren:
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1. Percentage patiënten met COPD waarbij het uithoudingsvermogen aan het begin en bij de
laatste behandeling of afsluiting van de behandelepisode is gemeten met de 6MWT
(procesindicator);
2. Gemiddelde absolute verschilscore en percentage van voorspeld op uithoudingsvermogen
van patiënten met COPD, gemeten bij aanvang van de behandeling in vergelijking met de
laatste meting of bij afsluiting van de fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met de
6MWT) (uitkomstindicator);
3. Percentage patiënten met COPD waarbij de quadriceps spierkracht aan het begin en bij de
laatste behandeling of bij afsluiting van de behandelepisode is gemeten met een HHD van
Microfet (procesindicator);
4. Gemiddelde absolute verschilscore en percentage van voorspeld op de quadriceps
spierkracht van patiënten met COPD, gemeten bij aanvang van de behandeling in vergelijking
met de laatste meting of bij afsluiting van de fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten
met een HHD van Microfet) (uitkomstindicator);
5. Percentage patiënten met COPD waarbij de kwaliteit van leven aan het begin en bij de
laatste behandeling of afsluiting van de behandelepisode is gemeten met de CCQ
(procesindicator);
6. Gemiddelde absolute verschilscore op de kwaliteit van leven van patiënten met COPD,
gemeten bij aanvang van de behandeling in vergelijking met de laatste meting of bij afsluiting
van de fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met de CCQ) (uitkomstindicator);
7. Percentage patiënten met COPD waar bij aanvang van behandeling een 6MWT, CCQ &
activiteitenmeter is afgenomen aan het begin van de behandelepisode (om het KNGF-profiel
vast te stellen) (procesindicator).
We hebben de verschilscores op de verschillende uitkomsten geselecteerd als kernindicatoren omdat
uit de interviews naar voren kwam dat de verschilscores de meest relevante informatie bevatten. Uit
de focusgroep bijeenkomsten met deelnemende fysiotherapeuten blijkt wel dat zij graag de
uitkomsten op verschillende manieren (verschilscore, eindscore, verandering op basis van MCID)
gepresenteerd krijgen om de data goed te kunnen interpreteren en te gebruiken voor
kwaliteitsverbetering. Daarmee zijn de overige indicatoren dus wel relevant en ondersteunend voor
de interpretatie van de kernindicatoren. De selectie van de kernindicatoren is bedoeld als
overzichtelijke set die makkelijk te gebruiken is voor bijvoorbeeld intervisie, peer review of visitatie
en voor externe transparantie.
Demografische gegevens voor bruikbaarheid indicatoren
Uit de analyses bleek dat de variabelen geslacht, leeftijd van de patiënt en de beginscore op de
meetinstrumenten een statistisch significante invloed hebben op de uitkomsten. Deze variabelen zijn
meegenomen als case-mix correctie in de berekening van de uitkomstindicatoren.
Daarnaast is het essentieel om per patiënt informatie te hebben over het aantal longaanvallen in de
afgelopen periode, gewicht, lengte en comorbiditeiten voor een goede stratificatie op basis van de
ziektelast van patiënten met COPD.
Scores op de kernindicatoren
Onderstaande tabel beschrijft de set kernindicatoren, scores op de procesindicatoren en de case-mix
gecorrigeerde scores op de uitkomstindicatoren. De uitkomsten zijn gecorrigeerd voor geslacht en
leeftijd van de patiënt en de beginscore van het betreffende meetinstrument. In deze vergelijking zijn
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alleen data meegenomen van praktijken die minimaal 20 behandelepisodes hebben aangeleverd met
een herhaalde meting van het betreffende meetinstrument. Elke indicator kan worden gepresenteerd
per ziektelast (gemeten met de profielen van de LAN of met de profielen van de KNGF-richtlijn). In de
tabel zijn de uitkomsten nog niet per profiel gestratificeerd omdat bij slechts een beperkt deel van de
praktijken data over de profielen zijn binnengekomen. Bij presentatie per ziektelast zouden veel
praktijken wegvallen uit de vergelijking.

Gecorrigeerde scores op de kernindicatoren
Indicator
1

2

3

4

5

6

7

Percentage patiënten met COPD waarbij het uithoudingsvermogen aan het
begin en bij de laatste behandeling of afsluiting van de behandelepisode is
gemeten met de 6MWT (procesindicator)
Gemiddelde absolute verschilscore en als verschilscore in percentage van
voorspeld op uithoudingsvermogen van patiënten met COPD, gemeten bij
aanvang van de behandeling in vergelijking met de laatste meting of bij
afsluiting van de fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met de
6MWT) (uitkomstindicator)
Percentage patiënten met COPD waarbij de quadriceps spierkracht aan het
begin en bij de laatste behandeling of bij afsluiting van de behandelepisode is
gemeten met een HHD van Microfet (procesindicator)
Gemiddelde absolute verschilscore en als verschilscore in percentage van
voorspeld op de quadriceps spierkracht van patiënten met COPD, gemeten
bij aanvang van de behandeling in vergelijking met de laatste meting of bij
afsluiting van de fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met een
HHD van Microfet) (uitkomstindicator)
Percentage patiënten met COPD waarbij de kwaliteit van leven aan het begin
en bij de laatste behandeling of afsluiting van de behandelepisode is
gemeten met de CCQ (procesindicator)
Gemiddelde absolute verschilscore op de kwaliteit van leven van patiënten
met COPD, gemeten bij aanvang van de behandeling in vergelijking met de
laatste meting of bij afsluiting van de fysiotherapeutische behandelepisode
(gemeten met de CCQ) (uitkomstindicator)
Percentage patiënten met COPD waar bij aanvang van behandeling een
6MWT, CCQ & activiteitenmeter is afgenomen aan het begin van de
behandelepisode is gemeten (om het profiel vast te stellen) (procesindicator)

Overall
gemiddelde
30,6%

Range*
0 - 100%

3,0 punten

-5,45 - 12,9

4,1%

0 - 88%

7,5 Nm

2,7 - 13,2

44%

0 - 100%

-0,1 punt

-0,6 - 0,1

2,4%**

0 - 20%

*Gemiddelde minimum en maximum score van deelnemende praktijken.
** Dit percentage ligt erg laag omdat de activiteitenmeter slechts bij een beperkt aantal praktijken is
afgenomen in een aparte pilot. 6MWT: 6-Minute Walk Test; CCQ: Clinical COPD Questionnaire
Microfet: MRC: Medical Research Council Dyspnea Score
Verschillen tussen praktijken
We zagen grote verschillen in uitkomsten tussen praktijken die data hebben aangeleverd. Dergelijke
verschillen vormen aanknopingspunten voor interne kwaliteitsverbetering. De vertaalslag naar een
valide interpretatie van de verschillen tussen praktijken voor de kwaliteit van de geleverde zorg moet
nog gemaakt worden. Verdiepende analyses en het gezamenlijk bespreken van de uitkomsten door
fysiotherapeuten zijn van groot belang om de uitkomsten te interpreteren en op basis daarvan
eventuele verschillen in kwaliteit vast te kunnen stellen.
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Evaluatie
De indicatoren die op basis van de MDS zijn ontwikkeld zijn geschikt om te gebruiken voor gebruik bij
de individuele patiënt en voor interne kwaliteitsverbetering. Praktijken zijn echter nog niet gewend
om feedbackrapportages te gebruiken voor kwaliteitsverbetering. In de toepassing en
doorontwikkeling van intervisie, peer review en visitatie zit nog veel potentieel om data te leren
interpreteren en op basis daarvan gewenste en ongewenste variatie te ontdekken. De variatie in
proces en uitkomsten van de fysiotherapeutische zorg bieden vervolgens aanknopingspunten voor
kwaliteitsbevordering.
De database is nog niet voldoende betrouwbaar om de kernindicatoren te kunnen gebruiken voor
externe transparantie. De database is nog klein en alleen van uithoudingsvermogen (6MWT) en
kwaliteit van leven (CCQ) zijn voldoende data binnengekomen om indicatorscores betrouwbaar te
kunnen berekenen over alle patiënten gezamenlijk. Om de scores te interpreteren is onderverdeling
in KNGF profielen echter essentieel, omdat de verwachte uitkomsten per profiel verschillen voor de
indicatoren. Met de huidige dataset hebben we alleen voor een klein deel van de patiënten profielen
kunnen vaststellen, waardoor we nog geen valide interpretatie van de uitkomsten kunnen maken.
Een eerste stap naar externe transparantie zou wel kunnen zijn om de scores op
uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven over de hele populatie inzichtelijk te maken voor
externen. Dat zou een belangrijk signaal van de beroepsgroep naar stakeholders kunnen zijn dat er
gewerkt wordt aan externe transparantie.
Naast de beperkte betrouwbaarheid en validiteit van de indicatoren, willen we een kanttekening
plaatsen bij het transparant maken van uitkomstindicatoren (kernindicatoren 2, 4 en 6) . De
ontwikkelde uitkomstindicatoren zijn geen harde maat voor kwaliteit, maar zijn – zoals alle
indicatoren – graadmeters voor de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg bij patiënten met COPD.
Daarmee geven ze richting aan de variatie in uitkomsten, zodat deze variatie gebruikt kan worden
voor niet alleen interne kwaliteitsverbetering, maar ook door externe partijen. De vertaalslag naar
een valide interpretatie van de verschillen tussen praktijken voor de kwaliteit van de geleverde zorg
moet nog gemaakt worden. Verdiepende analyses en het gezamenlijk bespreken van de uitkomsten
door fysiotherapeuten zijn van groot belang om de uitkomsten te interpreteren en op basis daarvan
eventuele verschillen in kwaliteit vast te kunnen stellen. Het transparant maken van uitkomsten op
geaggregeerd niveau kan een belangrijke bijdrage leveren aan het kwaliteitsbeleid van de
beroepsgroep. De ontwikkelde uitkomstindicatoren zijn niet geschikt als ‘afrekeninstrument’. Indien
openbaar gemaakte uitkomsten gebruikt zouden worden om praktijken als “goed” of “slecht” te
bestempelen dan schieten de indicatoren hun doel echter voorbij.
We hebben geen normen vastgesteld voor de scores op de indicatoren, omdat we onvoldoende
aanknopingspunten hebben om een norm voor goede kwaliteit vast te stellen. Wel hebben we op
basis van de verzamelde data een benchmark berekend, waarbij praktijken hun eigen scores kunnen
vergelijken met het landelijk gemiddelde. Voor de procesindicatoren uit de kernset – het meten van
uithoudingsvermogen, spierkracht en kwaliteit van leven met respectievelijk de 6MWT, Microfet en
CCQ - zou wel een norm kunnen worden vastgesteld, maar de randvoorwaarden voor het
betrouwbaar aanleveren en uitspoelen van gegevens zijn nog niet volledig gerealiseerd.
Uit de evaluatie met deelnemers blijkt dat eventuele normstelling mogelijk is als er meer inzicht is in
de betrouwbaarheid en validiteit van de kwaliteitsindicatoren. Met andere woorden, het ontbreekt
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nog aan inzicht in hoeverre de kwaliteitsindicatoren een goede weergave zijn van de geleverde
kwaliteit van zorg. Ook geven deelnemers aan dat externe transparantie mogelijk is. Cruciaal daarbij
is dat er voldoende vertrouwen is in de juiste interpretatie van de uitkomsten door stakeholders
zoals verzekeraars, patiënten en beleidsmakers. Dit project laat zien dat de vertrouwensbasis tussen
de subsidiërende verzekeraars en de deelnemende fysiotherapeuten een goede bijdrage heeft
geleverd aan het proces. In de vervolgstappen is het essentieel dat het vertrouwen verder wordt
uitgebouwd.

Conclusies en aanbevelingen
Overall kunnen we stellen dat twee van de drie doelstellingen van het project zijn behaald: de
uitkomstmetingen zijn geschikt voor gebruik bij individuele patiënten en voor interne
kwaliteitsverbetering op basis van vergelijkingen tussen fysiotherapiepraktijken en landelijke
benchmarks. Voor externe transparantie – het derde doel van het project – zijn de indicatoren nog
onvoldoende betrouwbaar en valide. Alleen van uithoudingsvermogen (6MWT) en kwaliteit van
leven (CCQ) hebben we betrouwbare indicatorscores kunnen berekenen. Om de scores te
interpreteren is onderverdeling in profielen echter essentieel omdat de verwachte uitkomsten per
profiel verschillen. Met de huidige dataset hebben we alleen voor een klein deel van de patiënten
profielen kunnen vaststellen, waardoor we nog geen valide interpretatie van de uitkomsten voor de
kwaliteit van de geleverde fysiotherapeutische zorg kunnen maken.
Van de PROM-cyclus zijn stap 4, 5 en 6 doorlopen, waarin respectievelijk de meetinstrumenten zijn
getest, indicatoren zijn ontwikkeld en de indicatoren zijn getest. Overall kunnen we stellen dat met
de ontwikkelde kwaliteitsindicatoren een belangrijke stap is gezet om de kwaliteit van de
fysiotherapeutische zorg voor patiënten met COPD te meten en in te zetten voor gebruik in de
behandelkamer en voor interne kwaliteitsverbetering (doel A en B van de PROM-cyclus).
Verdere dataverzameling en doorontwikkeling van de indicatoren zijn noodzakelijk om de
indicatoren te gebruiken voor externe transparantie. Een eerste stap zou kunnen zijn om de scores
op uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven over de hele populatie inzichtelijk te maken voor
externen. Dat zou een belangrijk signaal van de beroepsgroep naar stakeholders kunnen zijn om aan
te geven dat er gewerkt wordt aan externe transparantie. Patiënten, zorgverzekeraars en
beleidsmakers krijgen hiermee een indruk van de resultaten van de fysiotherapeutische behandeling
van patiënten met COPD. Op termijn kunnen uitkomsten dan mogelijk gebruikt worden voor keuzeinformatie voor patiënten.
We hebben de volgende aanbevelingen geformuleerd voor de betrokken stakeholders
(beroepsgroep, patiëntvertegenwoordigers en verzekeraars) voor verdere doorontwikkeling:
Dataverzameling
1. Betrek EPD-leveranciers en databasebeheerders in het verder optimaliseren van
dataverzameling en -aanlevering. Voer een uitgebreide analyse uit, zowel kwantitatief als
kwalitatief, om consistentie in dataverzameling tussen verschillende elektronische
patiëntendossiers te bevorderen en neem maatregelen om aanlevering naar de verschillende
databases te optimaliseren.
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2. Stimuleer het routinematig meten in de praktijk, vooral van meetinstrumenten die minder
vaak worden toegepast (bijv. Microfet) en van gegevens die nodig zijn om het KNGF profiel
van de patiënt vast te kunnen stellen. Indeling van de patiënten in profielen is essentieel
voor betekenisvolle terugkoppeling van de uitkomsten.
3. Zorg voor continuïteit van dataverzameling na afloop van het project.
4. Zorg voor periodieke evaluatie van de MDS met meetinstrumenten en meetprotocol of
relevante patiëntkarakteristieken. Bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom de nieuwe KNGFrichtlijn, zo kan in de toekomst de Patiënt Specifieke Goal-setting (PSG) een interessant
meetinstrument zijn om verder te verkennen.
5. Zorg voor ondersteuning om data op een betekenisvolle manier terug te koppelen naar
individuele fysiotherapeuten, fysiotherapiepraktijken en (regionale) netwerken. Dit is van
essentieel belang voor het creëren van meerwaarde voor fysiotherapeuten en een duurzame
inzet van het ontwikkelde systeem.
Interne kwaliteitsverbetering
6. Zorg voor toepassing van de kwaliteitsindicatoren binnen methoden voor
kwaliteitsbevordering waaronder intervisie, peer review en visitatie.
7. Draag uit dat de indicatoren variatie in uitkomsten in kaart brengen en geen absolute maat
zijn voor kwaliteit. Variatie in uitkomsten biedt aanknopingspunten voor het onderzoeken
van de onderliggende oorzaken en om op basis daarvan mogelijkheden voor
kwaliteitsverbetering te identificeren.
Externe transparantie
8. Zorg voor doorontwikkeling van de indicatoren en betrek hierbij de verschillende
stakeholdergroepen: patiënt(vertegenwoordigers), fysiotherapeuten en zorgverzekeraars.
Besteed naast de inhoud van de indicatoren hierbij ook aandacht aan het meetprotocol en
harmonisatie daarvan met de herziene KNGF richtlijn COPD.
9. Stimuleer verder onderzoek naar de validiteit van de kwaliteitsindicatoren zodat meer inzicht
ontstaat in de indicatie die zij geven over de geleverde kwaliteit. Hiermee kunnen de
indicatoren worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
10. Besteed bij het valideren van de indicatoren specifiek aandacht aan de uitkomstindicatoren
en aan stratificatie op basis van patiëntprofielen.
11. Overweeg om de scores op uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven over de hele
populatie inzichtelijk te maken voor externen. Dat zou een belangrijk signaal zijn dat er
gewerkt wordt aan externe transparantie
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1.

Inleiding

1.1

Achtergrond

Om de zorg toegankelijk te houden voor mensen die het nodig hebben is het van belang dat partijen
in het zorgveld hun verantwoordelijkheid blijven nemen en streven naar een goede balans tussen
kwaliteit, kosten en toegankelijkheid. Om het element ‘kwaliteit’ hierin leidend te laten zijn is inzicht
in kwaliteitsinformatie essentieel. Op dit moment bestaat de beschikbare kwaliteitsinformatie voor
fysiotherapie vooral uit proces- en structuurindicatoren. Indicatoren op uitkomstniveau zijn beperkt
beschikbaar. Daar waar er wel al wordt gemeten op uitkomstniveau ontbreekt nog vaak de
uniformiteit, met andere woorden: niet iedereen meet hetzelfde.
Binnen de fysiotherapie worden veel meetinstrumenten gebruikt die inzicht geven in het
functioneren van de patiënt. Door de patiënt zelf gerapporteerde gezondheid kan met behulp van
vragenlijsten - patient reported outcome measures (PROMs) - worden gemeten. Met deze
meetinstrumenten kunnen de uitkomsten van de behandeling inzichtelijk worden gemaakt en
worden doorontwikkeld tot indicatoren. Een indicator geeft een aanwijzing (indicatie) voor de
variatie in uitkomsten van de zorg en kan daarmee iets zeggen over de kwaliteit.
Zorgverzekeraars CZ en De Friesland willen waarde gedreven zorg stimuleren met behulp van
kwaliteitsindicatoren voor fysiotherapeutische behandeling. Het uiteindelijke doel van de
ontwikkeling van uitkomstindicatoren in de fysiotherapie is drieledig:
- De indicatoren kunnen gebruikt worden in de communicatie tussen de fysiotherapeut en de
individuele patiënt om meer inzicht te krijgen in het functioneren of de gezondheid. Hierbij
kunnen de meetresultaten ondersteunen bij het stellen van een diagnose, het kiezen voor
een behandeling of het evalueren daarvan of voor de communicatie tussen zorgverlener en
patiënt.
- Het gebruik van de indicatoren voor interne kwaliteitsverbetering door fysiotherapeuten op
basis van vergelijking tussen fysiotherapeuten/praktijk en met landelijke benchmarks.
- Indicatoren worden openbaar gemaakt en gebruikt voor externe transparantie. Deze kunnen
door patiënten gebruikt worden om op basis hiervan keuzes te maken voor een bepaalde
fysiotherapeut. Ook kunnen zorgverzekeraars de informatie gebruiken bij hun zorginkoop.
In een voorgaand project zijn minimale datasets met structuur-, proces- en uitkomstmaten voor
fysiotherapeutische behandeling bij patiënten met lage rugklachten en COPD opgeleverd.3 In een
vervolgproject zijn de minimale datasets uitgetest en doorontwikkeld tot uitkomstindicatoren. Dit
rapport beschrijft de resultaten van het vervolgproject voor de toepassing van de minimale dataset
en kwaliteitsindicatoren voor patiënten met COPD.
Het gebruik van uitkomstmetingen voor de verschillende doelen en het ontwikkelen van indicatoren
verloopt in een aantal stappen, zoals beschreven in de PROM-cyclus (zie figuur 1). Deze cyclus
beschrijft de stappen voor het ontwikkelen van indicatoren op basis van PROMs.
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Figuur 1: Stappenplan van de PROM-cyclus

De ontwikkeling van de MDS met structuur-, proces- en uitkomstmaten voor fysiotherapeutische
behandelingen bij patiënten met COPD is in een apart publicatie beschreven.34 De selectie van de
vastgestelde MDS betrof de stappen 1-3 van de PROM-cyclus. Tabel 1 beschrijft deze set met het
bijbehorende meetprotocol. Op basis daarvan zijn de volgende drie stappen van de PROM-cyclus
gezet: testen van de geselecteerde uitkomstmaten (stap 4), definiëren van indicatoren (stap 5) en
testen van de kwaliteitsindicatoren (stap 6). In dit rapport beschrijven we de methoden en resultaten
van het ontwikkelen en testen van indicatoren voor patiënten met patiënten met COPD (stap 4-6 van
de PROM-cyclus). Stap 7 en 8 betreffen het gebruiken van de PROMs door een grote groep en
evaluatie en onderhoud van de PROMs. Deze stappen vallen buiten de scope van het project.
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Tabel 1. Minimale dataset voor patiënten met COPD
Domein

MDS fysiotherapie COPD

Meetprotocol
Intake

Elke 3 mnd1 Afsluiting

A: Kernmeetinstrumenten
Uithoudingsvermogen

6-Minute Walk Test (6MWT)

X

Kwaliteit van leven Clinical COPD Questionnaire (CCQ)

X

Patiëntervaringen Global Perceived Effect (GPE)
Achtergrondvariabelen

Vastleggen van behandeldoelen,
achtergrondgegevens; longaanvallen afgelopen
12 maanden en comorbiditeiten, indeling in
profielen op basis van de zorgstandaard

Eenmaal per
jaar

Structuur

Eisen ten aanzien van de fysiotherapeut die
patiënten met COPD behandelt inrichtingseisen

Eenmalig op
praktijkniveau

X

X

X

X

X

X

2

B: Meetinstrumenten die alleen bij relevantie voor behandeldoel worden toegepast
Spierkracht

Quadricepskracht (met Microfet)

X

*

*

Kortademigheid

Medical Research Council Dyspnea (MRC)

X

**

**

C: Meetinstrumenten die in pilotvorm getest worden
Fysieke activiteit

Meten van fysieke activiteiten met een
stappenteller (in een pilotgroep)

Overall

3

Ziektelastmeter COPD (in een pilotgroep)

3

1

Alleen van toepassing indien de behandeling langer dan 3 maanden duurt; 2 Bij patiënten die > 12 maanden
onder behandeling zijn wordt deze meting ieder jaar uitgevoerd; 3 Meetprotocol wordt in de pilot bepaald;
*Alleen relevant indien spierkrachtverbetering behandeldoel is; ** Alleen relevant indien kortademigheid een
behandeldoel is

1.2

Doelstelling

De overall doelstelling van het project was tweeledig: (a) het testen, evalueren en waar nodig
aanpassen van de geselecteerde MDS fysiotherapie voor patiënten met COPD; en (b) het ontwikkelen
en testen van kwaliteitsindicatoren op basis van uitkomstmetingen.
Voor de uitvoering van het project zijn drie beoogde deelresultaten beschreven voor het testen,
implementeren, evalueren en waar nodig aanpassen van de geselecteerde MDS fysiotherapie voor
aspecifieke patiënten met COPD:
a) Ingerichte pilot met beschrijving van opzet en design, data infrastructuur en
implementatieplatform
b) Geëvalueerde en aangepaste MDS voor patiënten met COPD in de fysiotherapeutische zorg
c) Gedefinieerde set van uitkomstindicatoren voor interne kwaliteitsverbetering en voor het
inzichtelijk maken van kwaliteit en fysiotherapeutische zorg bij patiënten met COPD voor
interne kwaliteitsverbetering en externe transparantie
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2.

Aanpak

Het plan van aanpak bestond uit drie fasen. Fase 1 betrof de voorbereidingsfase. Fase 2 is de
praktijktoets waarin de haalbaarheid en toepasbaarheid van de MDS voor patiënten met COPD is
getest (stap 4 van de PROM-cyclus). In fase 3 zijn kwaliteitsindicatoren ontwikkeld (stap 5 van de
PROM-cyclus) en getest (stap 6 van de PROM-cyclus). Het project liep van september 2017 tot en
met december 2019. In de praktijk hadden de verschillende fasen overlap. Hieronder worden per
fase de activiteiten beschreven.

2.1 Fase 1 Voorbereiding
In deze fase is een keuze gemaakt voor de in te richten data-infrastructuur en zijn de
randvoorwaarden voor dataverzameling en implementatie ingevuld.
Voorbereiden dataverzameling: inrichten database
IQ healthcare heeft de functionele specificaties uitgewerkt in samenspraak met het KNGF en de
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Zij beheren respectievelijk de Landelijke Database
Fysiotherapie (LDF) en de Landelijke Database Kwaliteit (LDK). In de functionele specificaties zijn de
details uitwerkt voor dataverzameling binnen de elektronische patiëntendossiers (EPD’s), zoals
versies van meetinstrumenten, gedetailleerde gegevens voor scores op meetinstrumenten, case-mix
variabelen en prestatiecodes. Op basis hiervan zijn technische specificaties (soort bestand, opbouw
bestand, volgorde data etc.) uitgewerkt, die de EPD-leveranciers ontvingen.
Om de periodieke dataextractie via een batch te kunnen realiseren, dient inzichtelijk te zijn hoe
beheer, inzicht, terugkoppeling en gebruik van data is geregeld. Hiervoor is een voorstel voor de
governance structuur uitgewerkt en getoetst bij de stakeholders. Vervolgens is er een keuze gemaakt
in de te gebruiken database en hoe de praktijken de data konden aanleveren. Bij aanvang van het
project zijn we uitgegaan van aanlevering van data via vier databases: LDF, LDK, Intramed,
SpotOnMedics.
Ondersteuning fysiotherapeuten bij implementatie
Tijdens de looptijd van het project zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd om fysiotherapeuten
te ondersteunen:
- IQ healthcare heeft een handleiding geschreven voor de deelnemende fysiotherapeuten
waarin instructies staan voor het gebruik van de meetinstrumenten, hoe data verzameld
dienen te worden en de data verstuurd kunnen worden naar de centrale database.
- Er zijn vertegenwoordigers uit de deelnemende netwerken/organisaties aangewezen. De
netwerkvertegenwoordigers waren contactpersoon voor IQ healthcare voor de
implementatie en begeleidden de praktijken uit hun netwerk/organisatie bij de invoering
van de metingen.
- Er zijn drie interactieve online startbijeenkomsten gehouden om het project toe te lichten,
en vragen van deelnemers interactief te bespreken.
- IQ healthcare heeft een website gebouwd om alle fysiotherapeuten optimaal te informeren
tijdens de pilot. (www.uitkomstindicatoren.nl) De website is ook gebruikt om gedurende het
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-

traject deelnemers te informeren over de ontwikkelingen en aandachtspunten met
betrekking tot het project.
Er zijn gedurende de looptijd van het project vijf nieuwsbrieven gestuurd naar alle
deelnemers.
Er zijn twee scholingsdagen gehouden voor de deelnemende fysiotherapeuten om de
resultaten van de pilot te presenteren en te bespreken. Daarnaast is er in beide
scholingsdagen aandacht gevestigd op de richtlijn COPD die gedurende de looptijd van het
project is herzien. Verder was er tijdens de scholingsdagen aandacht voor de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van behandeling van patiënten met COPD. Bij de laatste
scholingsbijeenkomst werd er aandacht besteed aan de interpretatie van de data en werd
geoefend hoe de data te gebruiken voor interne kwaliteitsverbetering. Beide
scholingsbijeenkomsten zijn zeer positief beoordeeld door de deelnemers (gemiddeld
rapportcijfer van 7,8).

2.2 Fase 2 Praktijktoets naar toepasbaarheid van de minimale dataset (stap 4
PROM-cyclus)
In deze fase is de praktische haalbaarheid en toepasbaarheid van de MDS voor patiënten met COPD
getest. Nadat de data verzameld zijn in de centrale database zijn de data van de eerste aanlevering
gecontroleerd, opgeschoond en geanalyseerd.
Data-analyse
Met behulp van beschrijvende statistiek wordt gerapporteerd over aantallen geïncludeerde
patiënten, respons op meetinstrumenten uit de MDS, demografische gegevens, aantal zittingen,
behandelduur etc. Door middel van de toets krijgen we zicht op de implementatie van de metingen
conform het vastgelegde meetprotocol. Op basis van de verzamelde data worden voor de
uitkomstmaten, waar al voldoende data voor zijn verzameld, ongecorrigeerde verschilscores
berekend op basis van begin- en/of eindmetingen van de meetinstrumenten uit de MDS. Daarmee
worden de uitkomsten van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met COPD in kaart gebracht.
Toetsen praktische haalbaarheid en toepasbaarheid
Om de praktische haalbaarheid te toetsen is een evaluatie uitgevoerd door middel van interviews (n=
8-10) met deelnemende fysiotherapeuten om belemmerende en bevorderende factoren te
identificeren voor de toepassing van uitkomstmetingen in de praktijk. De volgende thema’s zijn
uitgevraagd in de interviews: geschiktheid van de gekozen meetinstrumenten in de praktijk,
toepassing van de meetinstrumenten voor de drie doelen van het project (zorg voor individuele
patiënten, interne kwaliteitsverbetering, externe transparantie), bereidheid van patiënten om
vragenlijsten in te vullen, veranderingen als gevolg van deelname aan het project.
De bruikbaarheid van de data voor het meten en verbeteren van de kwaliteit op basis van
voorbeeldrapportages is getoetst in focusgroep interviews (n= 3-5) met fysiotherapeuten. Tijdens de
focusgroep bijeenkomsten hebben we de concept indicatoren gepresenteerd en de toepasbaarheid
van de indicatoren voor kwaliteitsverbetering besproken.
Daarnaast zijn individuele interviews (n= 6-8) gehouden om de mening van patiënten over de
haalbaarheid en toepasbaarheid te inventariseren. De volgende thema’s zijn uitgevraagd in de
interviews: ervaringen met vragenlijsten voor zelf-gerapporteerde gezondheid bij de fysiotherapeut,
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gebruik van vragenlijsten door de fysiotherapeut tijdens de behandeling, gebruik van vragenlijsten
als uitkomstmeting voor het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg en het
gebruik van de uitkomstmetingen door de zorgverzekeraar.
De fysiotherapeuten en patiënten zijn geworven via de verschillende praktijk- en
netwerkvertegenwoordigers. Naast de interviews is er een vragenlijst uitgezet onder de
deelnemende fysiotherapeuten om de implementatie van de pilot te evalueren en hun visie ten
aanzien van het gebruik van meetinstrumenten voor de verschillende doelen te inventariseren.
Tevens hebben we halverwege de pilot een vragenlijst uitgezet onder deelnemende
fysiotherapeuten om zicht te krijgen op de ervaringen in het project en factoren die de
implementatie beïnvloedden. Hiervoor is een vragenlijst uitgezet die gebaseerd is op eerdere
studies.5,6
Optioneel onderdeel meten van fysieke activiteit
Gedurende de eerste fase van het project naar uitkomstmetingen in de fysiotherapie kwam naar
voren dat er een gedeelde mening is over het gebruik van een stappenteller voor het meten van
fysieke activiteit. Het doel van dit deelproject is tweedelig; a) om te onderzoeken of een
stappenteller/accelerometer het enthousiasme van patiënten met COPD vergroot om actiever te
worden in het dagelijks leven en b) zijn stappentellers/accelerometers bruikbaar en toepasbaar om
(bevordering van) de loopafstand te monitoren bij patiënten met COPD. In dit onderzoek hebben we
gebruik gemaakt van de stappenteller/accelerometer Yamax EX21O. Yamax is in eerdere
onderzoeken ingezet bij patiënten met COPD en bruikbaar bevonden.7,8 Iedere therapeut die
deelnam aan dit optionele onderdeel diende minimaal 10 patiënten te includeren die gedurende 8
weken een stappenteller dagelijks gebruikten en een dagboek van aantal stappen per dag bijhielden.
De fysiotherapeut vermeldde de gemiddelde afstand van de eerste, vierde en achtste week in het
EPD.
We hebben de haalbaarheid en toepasbaarheid van de stappenteller getoetst door middel van
kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties. Middels interviews met deelnemende fysiotherapeuten en
patiënten met COPD (n= 3-5) hebben we de meningen over de toepassing van de stappenteller
geïnventariseerd. Daarnaast hebben we de uitkomsten van stappentellers geanalyseerd en
gepresenteerd in de focusgroep bijeenkomsten.
Optioneel onderdeel ziektelastmeter
Tevens was er tijdens de eerste fase van het project naar uitkomstmetingen in de fysiotherapie een
gedeelde mening over het gebruik van de ziektelastmeter. Het doel van deze subanalyse is om inzicht
te krijgen in de haalbaarheid en toepasbaarheid van de ziektelastmeter in de fysiotherapeutische
zorg. Na een eerste verkenning is besloten om allereerst middels interviews met deelnemende
fysiotherapeuten en patiënten met COPD (n= 3-5) te vragen naar de meningen over de toepassing
van de ziektelastmeter in de fysiotherapie.
Doorontwikkelen specificaties en dataverzameling
Op basis van de eerste resultaten hebben we voorstellen gedaan om de structuur voor
dataverzameling en weergave van de resultaten verder te optimaliseren. In samenwerking met de
betrokken databasebeheerders hebben we voorstellen gedaan om de functionele specificaties aan te
passen en instructies voor dataverzameling en toepassing bijgesteld.
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2.3 Fase 3 Ontwikkelen en testen van kwaliteitsindicatoren (stap 5 en 6 PROMcyclus)
In fase 3 zijn kwantitatieve analyses uitgevoerd voor het ontwikkelen en testen van
kwaliteitsindicatoren en voor de evaluatie en bijstelling van de MDS.
Ontwikkelen en testen van kwaliteitsindicatoren
Op basis van de verzamelde data in het project zijn voor alle uitkomstmaten ongecorrigeerde
verschilscores berekend op basis van begin- en/of eindmetingen van de meetinstrumenten uit de
MDS. Vervolgens is een analyse gedaan voor de benodigde case-mix correctie, op basis van
stratificatie van ziektelast, om zo de eerste kwaliteitsindicatoren te definiëren. Om uitkomsten
tussen praktijken en fysiotherapeuten met elkaar te kunnen vergelijken hebben we multilevel
analyses uitgevoerd met case-mix correctie voor de variabelen geslacht en leeftijd van de patiënten
en beginscore van het meetinstrument. Hierbij is een relatieve norm ontwikkeld waarbij verschillen
tussen praktijken in kaart inzichtelijk zijn gemaakt. De betrouwbaarheid en validiteit van de
indicatoren zijn daarbij getoetst.
Voor de ontwikkeling van de indicatoren hebben we gebruik gemaakt van landelijke instrumenten
zoals de indicatorstandaard9 en de handleiding PROMs.10 Deze documenten beschrijven een
methodiek om de kwaliteit van de indicatoren op de volgende criteria te beoordelen:
inhoudsvaliditeit, vergelijkbaarheid en statistisch betrouwbaar onderscheiden. De betekenis van de
beoordelingscriteria wordt hieronder beschreven.
Inhoudsvaliditeit
De relatie tussen de geleverde zorg (of het ontbreken daarvan) en de zorguitkomsten is duidelijk.
Voor uitkomstindicatoren betekent dit dat de gemeten uitkomst beïnvloedbaar is door de
zorgaanbieder(s) waar de indicator betrekking op heeft. Per klachtengebied kunnen
populatiekenmerken waarvoor gecorrigeerd moet worden verschillen.
Vertekening
De indicatorwaarden van verschillende zorgaanbieders op een bepaalde indicator zijn vergelijkbaar.
Er zijn drie vormen van vertekening (bias) te onderscheiden:
Registratievergelijkbaarheid: Het proces van meten, registreren en aanleveren van de voor de
indicator benodigde gegevens dient juist, volledig en uniform en zonder systematische
meetfouten te gebeuren (bijv. eigenschappen van de EPD’s).
Populatievergelijkbaarheid: De vergelijkbaarheid van indicatorwaarden wordt niet beïnvloed
door verschillen in populatiekenmerken (bijv. door specifieke kenmerken in de
praktijkpopulatie op basis van werklocatie).
Steekproef- en responsvergelijkbaarheid: De vergelijkbaarheid van indicatorwaarden wordt niet
beïnvloed door verschillen tussen de steekproef en de totale populatie.
Statistisch betrouwbaar onderscheiden
Een indicator dient het vermogen te hebben om zorgaanbieders met boven- en ondergemiddelde
indicatorwaarden te onderscheiden van gemiddeld scorende zorgaanbieders. Bij dit criterium speelt
het aantal waarnemingen dat een zorgaanbieder kan aanleveren een essentiële rol: bij een te laag
aantal waarnemingen wordt de rol van toeval veelal te groot om betrouwbaar verschillen in
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prestaties te kunnen detecteren. Dit is een belangrijk punt bij het interpreteren van de resultaten op
praktijk- en fysiotherapeutniveau. Een vuistregel is dat er minimaal 30 praktijken met 30
waarnemingen per praktijk nodig zijn om statistisch betrouwbaar te onderscheiden. In dit rapport
hebben we een minimumgrens van 20 patiënten op praktijkniveau aangehouden omdat er anders te
weinig praktijken geïncludeerd konden worden. We konden met deze aantallen stabiele multilevel
analyses uitvoeren. Voor een zeer beperkte groep patiënten met COPD waren patiëntprofielen te
maken op basis van ziektelast, deze zullen we apart presenteren. Om uitkomstindicatoren te kunnen
formuleren en te toetsen hebben we analyses uitgevoerd voor elk van de aandoeningen en
meetinstrumenten in vier stappen:
Inhoudsvaliditeit
1. Ongecorrigeerde scores voor de verschillende meetinstrumenten (beginscore, eindscore,
verschilscore) voor de hele patiëntenpopulatie van alle deelnemende fysiotherapeuten
gezamenlijk.
Vertekening
2. Populatievergelijkbaarheid: verschillen in karakteristieken van de populatie.
3. Registratievergelijkbaarheid: verschillen tussen EPD’s in aanlevering van kenmerken van de
behandeling en van PROMs-data.
Statistisch betrouwbaar onderscheiden
4. Verschillen tussen praktijken op basis van gecorrigeerde verschilscores op de
meetinstrumenten.
Vervolgens hebben we onderzocht of de kwaliteitsindicatoren gebruikt kunnen worden voor het
vaststellen van een absolute norm. Daarbij hebben we mogelijke normwaarden uitgewerkt op basis
van de aangeleverde data door klinisch relevante verschilscores op meetinstrumenten in percentages
uit te drukken. Bijvoorbeeld: minimaal 60% van alle patiënten met COPD moet een minimale
vooruitgang van 2 punten hebben. We hebben de normwaarden besproken in de focusgroep
interviews met fysiotherapeuten.
De volgende uitgangspunten voor het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren zijn meegenomen:
A. Op basis van de MDS kunnen de volgende uitkomsten gemeten worden:
- Fysieke capaciteit - Uithoudingsvermogen (6MWT);
- Fysieke capaciteit - Spierkracht (Hand Held Dynamometer [HHD] gemeten met de Microfet);
- Fysieke activiteit – Aantal stappen/dag (stappenteller);
- Kwaliteit van leven (CCQ;)
- Dyspnoe (MRC);
- Ervaren effect (GPE).
B. De scores op de uitkomsten kunnen worden gepresenteerd door middel van:
- Gemiddelde onderlinge variatie in laatst gemeten scores ten opzichte van het landelijk
gemiddelde met 80% betrouwbaarheidsinterval;
- Gemiddelde onderlinge variatie verschilscore (verschil tussen de eerste en laatste score) op
de uitkomst ten opzichte van het landelijk gemiddelde met 80% betrouwbaarheidsinterval;
- Behaalde mimimaal klinisch relevante verschil (minimal clinical important difference: MCID)
op het meetinstrument, verschil tussen de eerste en laatste score, ten opzichte van het
landelijk gemiddelde met 80% betrouwbaarheidsinterval. De MCID wordt bepaald op basis
van literatuur.
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C. Op basis van de resultaten kunnen per uitkomst de volgende uitkomstindicatoren worden
gepresenteerd:
- Gemiddelde laatst gemeten score van een praktijk op de uitkomst ten opzichte van het
landelijk gemiddelde met een betrouwbaarheidsinterval (BI);
- Gemiddelde verschilscore (verschil tussen de eerste en laatste score) van een praktijk op de
uitkomst ten opzichte van het landelijk gemiddelde met een betrouwbaarheidsinterval (BI);
- Percentage patiënten waarbij de verschilscore kleiner of groter is dan de MCID;
- Het eventueel stellen van een norm bij de indicatoren.
D. Naast uitkomstindicatoren kunnen procesindicatoren opgesteld worden die een indicatie geven
van het routinematig meten van uitkomsten in de praktijk.
E. Tot slot kan ook een structuurindicator worden opgesteld op basis van (eenmalig) te verzamelen
data over de fysiotherapeut die patiënten met COPD behandelt en inrichtingseiseninrichting van
de praktijk.
Synthese
De ervaringen uit de pilots en de resultaten van de kwalitatieve en kwantitatieve data analyses zijn in
een overall analyse naast elkaar gelegd om de set indicatoren te definiëren, te komen tot een
voorstel voor eventuele aanpassing van de MDS en om aanbevelingen voor verdere implementatie te
formuleren. Voor de overall analyse hebben we de uitkomsten van de verschillende sessies met
deelnemers en stakeholders gebruikt:
- De indicatoren zijn getoetst tijdens focusgroep bijeenkomsten van deelnemende
fysiotherapeuten;
- De indicatoren zijn besproken met de werkgroep en klankbordgroep van de KNGF-richtlijn COPD;
- De indicatoren zijn gepresenteerd en besproken tijdens de scholingsdag met deelnemers;
- De indicatoren zijn besproken met de begeleidingscommissie.

2.4 Rapportages
Gedurende het project is tweemaal een rapport naar de praktijken gestuurd. Het eerste rapport
bevatte alleen gegevens op praktijkniveau en het tweede rapport gaf ook de resultaten per
fysiotherapeut van de betreffende praktijk weer. Daarnaast zijn er rapporten op netwerkniveau
gemaakt.

2.5 Begeleidingscommissie
Er is een begeleidingscommissie tripartiet ingesteld met deelnemers vanuit de relevante
patiëntenverenigingen (NVVR De Wervelkolom, Longfonds), beroepsgroep (KNGF en SKF), de
vereniging van Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie (VHVL), de Nederlandse Vereniging voor Manuele
therapie (NVMT) en verzekeraars (De Friesland & CZ). Zij kwamen viermaandelijks bijeen en hadden
een adviserende rol over de invulling en het proces van het project.
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3.

Resultaten

3.1 Voorbereiding (Fase 1)
Fase 1 van het project betrof het inrichten van het project inclusief de benodigde data infrastructuur.
De verschillende onderdelen van deze fase zijn uitgevoerd en de fase is afgerond.
Een deel van de activiteiten van fase 1 hebben later plaatsgevonden dan gepland. De inrichting van
de Third Trusted Party (TTP) en enkele zaken rond de governance zijn in het voorjaar van 2018
uitgevoerd. IQ healthcare heeft de rol van TTP genomen. Het implementeren van de functionele
specificaties door de EPD-leveranciers duurde langer dan verwacht. Daardoor heeft de periodieke
transfer van de databases van het KNGF, SKF en SpotOnMedics later plaatsgevonden dan
oorspronkelijk gepland. Aanvankelijk zou ook data aangeleverd worden door Intramed, maar dat
bleek in een later stadium niet mogelijk vanwege technische en privacy issues. De praktijken die in
eerste instantie voor aanlevering via Intramed hadden gekozen, hebben uiteindelijk via het KNGF of
het SKF aangeleverd. Ondanks het feit dat onderdelen van de data infrastructuur pas gaandeweg het
project zijn ingericht, hebben KNGF, SKF en SpotOnMedics drie keer een database aangeleverd. Met
elk van de partijen hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten en we hebben data
ontvangen in maart 2019, september 2019 en januari 2020.

3.2 Praktijktoets naar toepasbaarheid van de MDS (Fase 2)
De uitvoering van fase 2 heeft tot flinke vertraging geleid in het verzamelen van de data in de
ingerichte database. De belangrijkste oorzaak was de Algemene Verordening Persoonsgegevens
(AVG) die tijdens de looptijd van het project werd ingevoerd. De AVG leidde tot noodzakelijke
herziening van de data infrastructuur om de privacy van de gegevens te waarborgen en maakte het
opstellen van verwerkersovereenkomsten met de database leveranciers (KNGF, SKF, SpotOnMedics)
noodzakelijk. Daarnaast verliep de implementatie van de specificaties door de EPD’s traag. Als gevolg
daarvan hebben we de eerste datalevering in het voorjaar van 2019 gekregen in plaats van medio
2018. We hebben daarom (budgetneutrale) verlenging van de looptijd van het project aangevraagd
bij de subsidieverstrekkers CZ en de Friesland. Deze verlenging is toegezegd waardoor de
oorspronkelijke einddatum (31 augustus 2019) van de dataverzameling in het project met vier
maanden is verschoven naar 31 december 2019.
3.2.1 Database
De data van de eerste levering in het voorjaar van 2019 betrof data over het kalenderjaar 2018. We
hebben deze database opgeschoond en geanalyseerd. Er bleken grote verschillen in de aanlevering
wat betreft het aantal aangeleverde patiëntendossiers per praktijk, het aantal meetinstrumenten en
de scores op de meetinstrumenten. Daarnaast waren er grote verschillen tussen data aangeleverd uit
diverse EPD’s en databases waaruit de data waren aangeleverd. Door deze grote variatie in de
aangeleverde data konden wel ongecorrigeerde verschilscores worden berekend, maar was de
betrouwbaarheid van de data nog onvoldoende om een goede uitspraak te doen over de uitkomsten
van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met COPD. Ook konden de optionele onderdelen nog
niet worden geëvalueerd.
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In samenwerking met de EPD-leveranciers, de database beheerders (KNGF met als database
beheerder Mediquest, het SKF met als databasebeheerder Nivel en Spotonmedics), en de
netwerkvertegenwoordigers is een verdiepende analyse uitgevoerd en zijn er acties ondernomen
door de verschillende partijen. Tevens zijn er enkele aanpassingen gedaan in de functionele
specificaties die medio 2019 zijn gepubliceerd. In september 2019 hebben we een tweede
datalevering ontvangen met data van februari 2018 tot en met augustus 2019. Na een eerste analyse
bleek er nog onvoldoende data binnen te zijn. Om die reden hebben we de pilot verlengd tot 31
december 2019. De analyses in dit eindrapport hebben betrekking op de data van februari 2018 tot
en met 31 december 2019.
3.2.2 Praktische haalbaarheid en toepasbaarheid
De gegevens van de individuele interviews met fysiotherapeuten en patiënten zijn gebruikt om de
praktische haalbaarheid en toepasbaarheid te toetsen. Daarnaast zijn de tussenresultaten besproken
met de begeleidingscommissie van het project.
Interviews fysiotherapeuten
Medio 2019 zijn er zeven fysiotherapeuten geïnterviewd. De resultaten worden hieronder per thema
weergegeven.
Communicatie in de spreekkamer
De geïnterviewde fysiotherapeuten geven aan dat de geselecteerde meetinstrumenten goed
bruikbaar zijn voor de communicatie met de patiënt; zowel voor het stellen van doelen als voor het
evalueren van de behandeling.
Interne kwaliteitsverbetering
De respondenten zien potentieel voor het gebruik van de uitkomsten voor interne
kwaliteitsverbetering. De meerderheid geeft aan dat dit nog geen routine is in de praktijk.
Belangrijkste reden hiervoor is dat de uitkomsten op dit moment nog niet goed teruggekoppeld
worden omdat er bij de eerste rapportage nog veel onvolledige data waren aangeleverd. Het rapport
dat ze hebben ontvangen geeft de resultaten op een goede manier weer en de toelichting van de
tabellen is van toegevoegde waarde om de resultaten goed te kunnen interpreteren.
Externe transparantie
De meeste fysiotherapeuten stonden open voor het transparant maken van de uitkomsten, zolang de
data maar betrouwbaar en valide zijn. Het stellen van normen kan mogelijk in de toekomst; de
geïnterviewde fysiotherapeuten geven wel aan dat de data robuust, betrouwbaar en valide moeten
zijn. Dit is in het bijzonder belangrijk voor de kernindicatoren die gericht zijn op het meten van de
uitkomst van de behandeling (indicator 1,4 en 6). Daarnaast is het belangrijk om de uitkomsten te
kunnen interpreteren. Ten tijde van de interviews waren er nog veel ontbrekende gegevens in de
data. Een gemiddeld hogere score op een bepaald meetinstrument van praktijk A ten opzichte van
praktijk B hoeft nog niet te betekenen dat de kwaliteit van praktijk A beter is. Veel factoren kunnen
van invloed zijn op de uitkomsten, zoals patiëntkarakteristieken waaronder nevenaandoeningen en
sociaaleconomische status. Deze gegevens worden momenteel niet verzameld in de database.
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Interviews patiënten
We hebben acht patiënten met COPD geïnterviewd die behandeld werden door fysiotherapeuten die
deelnamen aan de pilot. In het voorgaande project dat is uitgevoerd in 2017 waarbij de set is
vastgesteld, zijn negen patiënten geïnterviewd. Omdat de vragen van deze interviews nagenoeg
volledig overeenkomen, zijn de resultaten van deze interviews meegenomen in de analyse. De
resultaten worden hieronder per thema weergegeven.
Communicatie in de spreekkamer
De geïnterviewde patiënten gaven aan dat het merendeel van de fysiotherapeuten de uitkomsten
van de resultaten bespreken tijdens de behandeling. Zij zien dit als toegevoegde waarde omdat het
hen helpt om na te denken over gewenste uitkomsten en zij ook gemotiveerd zijn om de
vragenlijsten in te vullen. Het helpt hen ook om samen met de fysiotherapeut doelen te stellen.
Overigens zien niet alle patiënten de meerwaarde van het gebruik van vragenlijsten. Sommige
patiënten met COPD geven aan dat zij verwachten dat de fysiotherapeut wel weet wat er aan de
hand is waardoor de vragenlijsten niet nodig zijn.
Interne kwaliteitsverbetering
De geïnterviewde patiënten waren enthousiast over het gebruik van uitkomstmetingen voor interne
kwaliteitsverbetering. Hoewel zij niet direct zicht hebben op het kwaliteitsbeleid, gaven zij aan dat
fysiotherapeuten hun behandelingen regelmatig zouden moeten evalueren. De patiënten vonden het
geen probleem dat fysiotherapeuten de uitkomsten van hun metingen gebruiken voor hun
kwaliteitsbeleid in bijvoorbeeld intervisie of visitatie, zolang hun gegevens maar veilig en anoniem
gebruikt worden.
Externe transparantie
De geïnterviewde patiënten waren meer terughoudend over het gebruik van de uitkomsten voor
externe transparantie. Sommigen gaven aan dat het openbaar maken van uitkomsten hen zou
kunnen helpen bij het kiezen van een fysiotherapiepraktijk. Anderen waren juist bang dat het
openbaar maken van uitkomsten tot vermindering van het aantal te vergoeden behandelingen kan
leiden.
Interviews patiënten en fysiotherapeuten deelpilots
Stappenteller
Uit de interviews met patiënten (n=3) en fysiotherapeuten (n=5) die hebben deelgenomen aan deze
aparte pilot blijkt dat de stappenteller positief wordt beoordeeld. De stappenteller wordt gezien als
een motiverend instrument om fysieke activiteit op afstand te vergroten. De stappenteller (Yamax
EX210) is makkelijk in het gebruik en maakt patiënten met COPD bewust van hun beweeggedrag.
Tevens zagen zowel patiënten als fysiotherapeuten mooie resultaten tijdens de interventie.
Fysiotherapeuten gaven aan dat er grote verschillen zitten in uitkomsten tussen verschillende
patiënten, fluctuerend tussen de 1.000 en 15.000. Dit is ook terug te zien in onze kwantitatieve
analyses bij 90 patiënten met COPD die hebben deelgenomen. De stappentellers zijn volgens de
geïnterviewden minder effectief bij patiënten die niet gemotiveerd zijn of bij sommige patiënten met
een zeer hoge ziektelast, die als gevolg van deze ziektelast dagelijks weinig kunnen bewegen. Maar in
het algemeen kunnen de stappentellers motiverend werken voor patiënten. Mede op basis van deze
input hebben we besloten de stappenteller op te nemen in de lijst met indicatoren.
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Ziektelastmeter
Voor deze deelpilot zijn alleen fysiotherapeuten (n=5) geïnterviewd. Uit de interviews blijkt dat de
feitelijke toepassing van dit meetinstrument niet mogelijk is omdat die niet in het EPD zit als
volledige ziektelastmeter met ballonnen, zoals deze ontwikkeld is voor de eerstelijnsgeneeskunde.
Verder zijn veel elementen van de ziektelastmeter niet te beïnvloeden door fysiotherapeutisch
handelen. Tevens is volgens de geïnterviewden in de wetenschap discussie over de bruikbaarheid van
het meetinstrument (link). Op dit moment zijn er geen argumenten om de ziektelastmeter op te
nemen in de lijst met indicatoren.
Focusgroepen
We hebben drie focusgroepen gehouden met in totaal 18 fysiotherapeuten uit vier praktijken.
Tevens hebben we twee focusgroepen (december 2019 en maart 2020) georganiseerd met
fysiotherapeuten en onderzoekers die zitting hebben in de werkgroep en/of klankbordgroep van
herziening van de KNGF-richtlijn COPD. Tijdens deze focusgroepen zijn de resultaten per
praktijk/focusgroep gepresenteerd en heeft er een interactieve discussie plaatsgevonden over de
meetinstrumenten en uitkomsten, het gebruik van uitkomsten voor interne kwaliteitsverbetering en
externe transparantie, en over de wijze van presenteren van de uitkomsten en indicatoren. De
belangrijkste resultaten zijn hieronder weergegeven.
Interne kwaliteitsverbetering
Alle fysiotherapeuten zagen de gepresenteerde uitkomsten als meerwaarde voor interne
kwaliteitsverbetering. De meeste praktijken hebben nog geen routine in het systematisch bespreken
van de uitkomsten maar zouden dit graag meer willen doen. Zij geven hierbij wel aan dat er behoefte
is aan scholing en ondersteuning om de uitkomsten goed te interpreteren en om een bijeenkomst
effectief in te zetten voor interne kwaliteitsverbetering. De feedback van geaggregeerde data in
periodieke rapportages, feedback via het dasboard van LDF en LDK, en de dagelijkse feedback van
data in het EPD werden als belangrijke bronnen gezien voor kwaliteitsverbetering door middel van
intervisie en visitatie. Bij het behandelen van patiënten met COPD gaat het vaak om voorkomen van
achteruitgang, hier moet in de analyses rekening mee gehouden worden.
Externe transparantie
De meerderheid van de deelnemers stond open voor transparantie van de uitkomsten van de
fysiotherapeutische zorg. De meetinstrumenten van de MDS lijken hiervoor geschikt. Omdat er ten
tijde van de focusgroepen de dataset nog beperkt was en sommige essentiële meetinstrumenten
ontbraken, vonden deelnemers het moeilijk om iets te zeggen over een eventuele norm voor de te
ontwikkelen kwaliteitsindicatoren. Omdat bijvoorbeeld de profiel indeling op basis van de ziektelast
nog ontbrak, was indelen in subgroepen op basis van ziektelast nog niet mogelijk. De deelnemers
gaven aan dat indicatoren met een norm mogelijk in de toekomst gemaakt kunnen worden op basis
van meer robuuste data en een open dialoog met betrokken stakeholders. Zij vrezen voor
manipulatie van data (gaming) bij een strakke afrekencultuur op normscores op de
meetinstrumenten.
Belangrijk punt bij het gebruik voor externe transparantie is dat indicatoren geen zwart-wit beeld
geven van kwaliteit. Fysiotherapeuten in de focusgroepen gaven aan dat een betere score op een
indicator niet automatisch betekent dat de kwaliteit beter is. Meerdere factoren kunnen de
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uitkomsten van de zorg beïnvloeden die verder gaan dan alleen de huidige beperkte case-mix
correctie. Om de scores te interpreteren is onderverdeling in profielen ook essentieel omdat de
verwachte uitkomsten per profiel verschillen. De vertaalslag van het meten van uitkomsten naar een
valide interpretatie van de kwaliteit van de geleverde zorg moet nog gemaakt worden. Verdiepende
analyse en het gezamenlijk bespreken van de uitkomsten zijn van groot belang om de uitkomsten te
interpreteren en op basis daarvan eventuele verschillen in kwaliteit vast te kunnen stellen.
Vragenlijst
De elektronische vragenlijst is in mei 2019 aan 295 fysiotherapeuten verstuurd. We hebben
tweemaal een reminder gestuurd. In totaal hebben 196 fysiotherapeuten de vragenlijst ingevuld
(respons: 66,4%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 56 jaar en 53% van de
respondenten was vrouw.
Uit de resultaten blijkt dat 70% van de respondenten aangeeft dat het project MDS goed aansluit bij
hoe zij gewend zijn te werken. 90,9% van de fysiotherapeuten geeft aan dat zij in staat zijn om de
meetinstrumenten juist te interpreteren en 90,3% van de respondenten geeft aan dat de
meetinstrumenten een bijdrage kunnen leveren aan de evaluatie van de behandeling. Daar staat
tegenover dat 4,1% van de respondenten niet heeft ervaren dat het gebruik van meetinstrumenten
een meerwaarde heeft. Een volledig overzicht van de resultaten staat in bijlage 1.
3.2.3 Evaluatie van de MDS
Op basis van de verzamelde data hebben we een aantal aanwijzingen gekregen om de samenstelling
van de set van meetinstrumenten en het meetprotocol aan te passen.
Voor het globaal ervaren effect (GPE) hebben we geen indicator opgesteld. Uit de evaluatie blijkt dat
zowel patiënten als fysiotherapeuten dit geen geschikte uitkomstmeting vinden. Bij veel patiënten
met COPD is er immers geen sprake van een verbetering maar van behoud van functioneren. Een
vraag over het ervaren herstel kan dan als confronterend worden ervaren en heeft weinig betekenis
voor het evalueren van de behandeling.
Voor de uitkomst dyspnoe gemeten met de MRC hebben we alleen een procesindicator ontwikkeld
omdat uit de evaluatie blijkt dat dyspnoe niet geschikt is als uitkomstmaat om het resultaat van de
behandeling te meten. Voor het stellen van de diagnose het opstellen van een behandelplan zien
fysiotherapeuten wel een meerwaarde voor het meetinstrument, om die reden is alleen de
beginmeting meegenomen van de MRC.
Zoals eerder betoogd bij de resultaten van de interviews hebben we na het evalueren van de aparte
pilots besloten om de stappenteller op te nemen en is de ziektelastmeter komen te vervallen. Voor
de argumentatie wordt verwezen naar pagina 26 en 27.
3.3 Ontwikkelen en testen van kwaliteitsindicatoren (Fase 3)
Doordat fase 1 en 2 vertraagd waren zijn we ook later gestart met fase 3. De dataverzameling liep
langer door tot en met 31 december 2019. Hieronder beschrijven we de resultaten van de gehele
database van 1 februari 2018 tot 31 december 2019. Het betreft een overall rapportage van
ontwikkelde uitkomstindicatoren.
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3.3.1 Gegevens in de database
In totaal deden 156 praktijken mee aan het project. De gegevens zijn aangeleverd door 229
fysiotherapeuten uit 137 praktijken. Van 19 praktijken (12,7%) zijn geen data binnengekomen in de
database. Deze praktijken zijn buiten beschouwing gelaten in de verdere rapportage en analyse.
De totale database voor patiënten met patiënten met COPD bevat 4.652 behandelepisodes waarvan
3.086 dossiers zijn afgesloten. Inclusiecriteria waren patiënten van 18 jaar of ouder, een
behandelperiode gestart en beëindigd tussen 01-01-2018 en 31-12-2019 en met DCSPH-codes 2054,
2154 en 2554. Deze codes betreffen patiënten met COPD. We hebben dossiers als afgesloten
beschouwd als er een (datum van) eindevaluatie is ingevuld, of als er meer dan 8 weken zijn
verstreken na de laatste zitting. Dat hebben we gedaan omdat de eindevaluatie in veel gevallen niet
is ingevuld, daarmee zijn dus veel dossiers formeel niet afgesloten. Omdat patiënten met COPD soms
lange trajecten volgen hebben we besloten om in de analyses zowel open als gesloten dossiers mee
te nemen in de analyses.
Bijlage 2 beschrijft de verdeling van de aangeleverde dossiers per database en EPD. We zien dat het
LDF 69,6%, LDK 16,4% en SpotOnMedics 14% van de totale dossiers heeft aangeleverd. Wie zien bij
het LDF dat de relatief kleine EPD’s (Abakus, Curasoft en Fysiologic) weinig tot geen herhaalde
metingen hebben aangeleverd. Tevens valt op dat bij alle EPD’s die bij het LDF hebben aangeleverd
het percentage herhaalde metingen fors lager uitvalt dan bij de beginmetingen. Bij het LDK is
aangeleverd via slechts vier EPD’s (Intramed, Fysiomanager, Fysioroadmap en Medikad), ook daar
vallen de herhaalde metingen een stuk lager uit. De profielen zijn hoofdzakelijk bij het LDF
aangeleverd en 31 keer bij SpotOnMedics. Tevens zijn bij SpotOnMedics het aantal aangeleverde
meetinstrumenten in verhouding met de aangeleverde dossiers laag uitgevallen. SpotOnMedics en
IQ healthcare zijn opzoek geweest naar mogelijke verklaringen om een verbetering in de toekomst te
kunnen borgen. Ondanks dat de Microfet beperkt is binnengekomen zijn zowel fysiotherapeuten als
de richtlijnontwikkelaars van mening dat dit een relevant meetinstrument is om op te nemen in de
indicatorenset. Een verklaring voor de lage aanlevering kan zijn dat niet iedere praktijk op dit
moment een Microfet in zijn bezit heeft en dat het meetinstrument bij aanvang van de pilot nog niet
opgenomen was in de specificaties van het KNGF en SKF. Na een verkenning bij de praktijken middels
een vragenlijst blijkt dat 30% van de COPD-praktijken geen Microfet heeft. Van deze praktijken
gebruikt 64,3% de leg press en/of 71,4% de HDD handknijpkracht en/of 35,7% de steep ramp test als
spierkracht meting.
Kenmerken patiënten
De gemiddelde leeftijd van de patiënten in de database is 68 jaar (standaarddeviatie [SD] =9,4). 52%
van de patiënten is vrouw. De gemiddelde behandelduur is 47,9 weken (SD = 103,3). Het gemiddeld
aantal zittingen is 49,2 (SD = 58,2).
3.3.2 Uitkomsten op basis van de meetinstrumenten
Voor de meetinstrumenten 6MWT, CCQ en MRC zijn er voldoende data verzameld om indicatoren te
ontwikkelen. Tabel 2 beschrijft het aantal enkele en herhaalde metingen van de meetinstrumenten.
Van de Microfet, GPE-4 en de profielen zijn er te weinig metingen binnengekomen. Desalniettemin
kunnen we met behulp van de beschikbare meetinstrumenten en profielen een eerste verkenning
doen met uitkomstverschillen, rekening houdend met de profielen op basis van ziektelast.
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Tabel 2. Enkele en herhaalde metingen van de meetinstrumenten
Meetinstrument
N enkele
N herhaalde
Percentage
enkele
meting
metingen
metingen*
6MWT
2.628
1.822
57%
CCQ
3.427
2.408
74%
Microfet
440
216
10%
MRC
2.151
1.385
46%
GPE-verbetering (GPE-4) **
1.256
n.v.t.
27%
Profielen LAN***
429
n.v.t.
9%
Profielen KNGF
243
n.v.t.
5%
*Uitgedrukt als percentage van totaal aantal behandelepisodes (N=4.652)
**GPE-verbetering (GPE-4) is alleen de eindmeting gepresenteerd
**Voor de profielen zijn alleen het percentage beginmetingen relevant

Percentage
herhaalde
metingen*
39%
52%
5%
30%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Ongecorrigeerde scores voor de meetinstrumenten
In tabel 3 zijn de ongecorrigeerde beginscores, eindscores en verschilscores van relevante
meetinstrumenten weergegeven. De gemiddelde verschilscore van de 6MWT is 2,7 (SD: 86) punten,
bij de CCQ is dat -0,1 (SD: 0,8) punten, bij de Microfet is dit 6,2 (SD: 47) punten en van de MRC is 0,2
(SD: 1,3) punten.
Tabel 3. Ongecorrigeerde scores op de meetinstrumenten
Domein

Meetinstrument

Uithoudingsvermogen

6MWT

Spierkracht

Microfet

Kwaliteit van
leven

CCQ

Dyspnoe

MRC

Ervaringen

GPEverbetering
(GPE-4)
LAN
ziektelast

Profielen

N

Beginscore
(SD)

N

Eindscore
(SD)

Verschilscore
(SD)

2.628
(57%)
440
(10%)
3.427
(74%)
2.348
(51%)
n.v.t.

364,4 (125,5)

1.822
(39%)

373 (130)

2,7 (86)

287 (98)

216
(5%)
2.408
(52%)

307 (95)

6,2 (47)

2,2 (0,9)

-0,1 (0,8)

3,0 (1,3)

1.385

3,0 (1,0)

0,2 (1,3)

n.v.t.

1.256
(27%)

3,5 (1,1)

n.v.t.

2,4 (0,9)

429
(9%)

7,5% licht
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
40,3% matig
52,2% ernstig
Profielen
KNGF
243
Profiel 1: 3,7%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
ziektelast
(5%)
Profiel 2-3: 12,8%
Profiel 4-5: 12,3%
Profiel 6: 71,2%
6MWT: 6-Minute Walk Test, score in meters; CCQ: Clinical COPD Questionnaire, score 0-6, afname in score op
de CCQ betekent toename van kwaliteit van leven; Microfet: spierkracht in Nm; MRC: de Medical Research
Council Dyspnea, score van 1-5, 1=weinig last van benauwdheid, 5: zeer veel last van benauwdheid; GPE: Global
Perceived Effect score van 1-7, 1= zeer veel verbeterd, 7=zeer veel verslechterd; SD: Standaarddeviatie
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Verschillen in kenmerken van de populatie
Om eventuele verschillen in kenmerken van de populatie en de behandeling in kaart te brengen,
hebben we de resultaten vergeleken met de kenmerken van de populatie uit de landelijke eerstelijns
registratie van het Nivel.11 Hieruit blijkt dat de gemiddelde leeftijd van patiënten van het Nivel (53
jaar) logischerwijs hoger ligt dan bij deelnemers van de pilot COPD (68 jaar), het percentage vrouwen
in onze database is iets lager (52%) ten opzichte van de Nivel eerstelijns Zorgregistratie (60%).
Registratievergelijkbaarheid: verschillen in aanlevering van meetinstrumenten
We vinden verschillen in de hoeveelheid meetinstrumenten tussen de verschillende EPD’s en
verschillen in de uitspoel per meetinstrument. Daarnaast zijn er van enkele EPD’s helemaal geen
meetinstrumenten aangeleverd. Van de data die wel is aangeleverd zien we dat de vergelijkbaarheid
van de scores door de verschillende EPD’s vrij goed is.
Gecorrigeerde verschilscores meetinstrumenten
Om te onderzoeken welke patiëntvariabelen van invloed zijn op de uitkomsten en waarvoor dus
gecorrigeerd moet worden hebben we multivariate regressieanalyses uitgevoerd. Uit de analyses
bleek dat de variabelen geslacht en leeftijd een statistisch significante invloed hebben op de
uitkomsten. In onze analyses nemen we deze variabelen mee als case-mix correctie. Daarnaast
hebben de eindscores, verschilscores en MCIDs op de verschillende meetinstrumenten gecorrigeerd
voor de beginscores als maat voor de ernst van de klacht bij aanvang van de behandeling. Tevens is
er voor een beperkte populatie gestratificeerd op basis van de profielen van de LAN en KNGF-richtlijn
COPD. Uit de analyses bleek dat er variatie is in het gemiddeld aantal behandelingen en de duur van
de behandeling tussen de profielen (zie tabel 4 en 5).
Tabel 4. Duur van de klacht en duur van de behandeling per risicoprofiel van LAN-profielen
Gemiddeld aantal
Gemiddeld aantal weken
zittingen (SD)
behandeling (SD)
Lichte ziektelast (n=32; 7,5%)

83,3 (101,4)

73,5 (90,4)

Matige Ziektelast (n=173; 40,3%)

59,9 (80,1)

49,6 (54,6)

Ernstige ziektelast (n=224; 52,2%)

50,3 (53,4)

37,9 (34,6)

Totaal (N=429)

56,6 (69,9)

45,3 (50,1)

SD: Standaarddeviatie
Tabel 5. Duur van de klacht en duur van de behandeling per risicoprofiel van richtlijn COPD
Gemiddeld aantal
Gemiddeld aantal weken
zittingen (SD)
behandeling (SD)
Profiel 1 (n=9; 3,7%)

86,6 (81,2)

71,2 (58,4)

Profiel 2-3 (n=31; 12,8%)

65,0 (82,4)

60,9 (87,3)

Profiel 4-5 (n=30; 12,3%)

51,4 (36,7)

42,1 (24,8)

Profiel 6 (n=173; 72,2%)

70,2 (86,6)

50,4 (56,4)

67,8 (SD 81,3)

51,5 (SD 58,6)

Totaal (N=243)
SD: Standaarddeviatie
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Gecorrigeerde verschilscores tussen praktijken
Eventuele verschillen tussen praktijken bieden aanknopingspunten voor interne
kwaliteitsverbetering. Om een goede vergelijking te kunnen maken dienen die verschillen
gecorrigeerd te worden voor case-mix variabelen. Doordat de data nog niet robuust genoeg zijn is
het nog niet mogelijk om te stratificeren per ziektelastprofiel. De gemiddelde gecorrigeerde
verschilscore op de totale database van 6MWT is 3,8 punten, van de CCQ 4,2 punten en de Microfet
24,6 punten. Tabel 6 en 7 beschrijven de gemiddelde ongecorrigeerde verschilscores per
risicoprofiel.
Tabel 6. Verschilscores meetinstrumenten per ziektelast op basis van de LAN-profielen
Gemiddelde
Gemiddelde
Gemiddelde
verschilscore 6MWT (SD)
verschilscore
verschilscore CCQ (SD)
Microfet (SD)
Lichte ziektelast
-5,8 meter (92)
55 Nm (74,4)
0,1 punten (1,1)
Matige Ziektelast
Ernstige
ziektelast
SD: Standaarddeviatie

-6,4 meter (72,3)

14,9 Nm (45,9)

-0,2 punten (0,8)

-1,5 meter (71,3)

3,5 Nm (31,8)

-0,1 punten (0,8)

Tabel 7. Verschilscores meetinstrumenten per risicoprofiel van richtlijn COPD
Gemiddelde
Gemiddelde
Gemiddelde
verschilscore 6MWT (SD)
verschilscore
verschilscore CCQ (SD)
Microfet (SD)
Profiel 1
-28,0 meter (75,5)
-6,5 Nm (9,1)
0,6 punten (0,3)
Profiel 2-3

-22,2 meter (82,7)

19,8 Nm (13,1)

0,4 punten (0,9)

Profiel 4-5

15,3 meter (59,0)

6,0 Nm (66,9)

0,2 punten (0,4)

Profiel 6

-6,5 meter (82,0)

18,0 (51,3)

-0,3 punten (0,8)

SD: Standaarddeviatie
Klinisch relevante verschillen
In tabel 8 is het percentage patiënten weergegeven dat een klinisch relevant verschil ervaart op de
verschillende domeinen na afloop van de fysiotherapeutische behandeling. We hebben hier zowel
vooruitgang als achteruitgang berekend. Op basis van interviews en focusgroepen hebben we
klinisch relevante verschillen bepaald van de 6MWT, CCQ en de Microfet.
Tabel 8. Klinisch relevante verschillen op de verschillende domeinen
Domein
Definitie klinisch relevant
verschil*
Uithoudingsvermogen
≥15 punten voor- of achteruitgang
(6MWT)
Kwaliteit van leven (CCQ)
≥0,4 punten voor- of achteruitgang
Spierkracht (Microfet)

%
vooruitgang
23%

%
achteruitgang
21%

5,5%

4,5%

≥7,5 punten voor- of achteruitgang 26%
12

23%
13

*MCID voor de 6MWT gebaseerd op Bohannon 2017 , voor de CCQ op Vaidya T (2018) en voor de Microfet
op Smid (2017)14

32

3.4 Kwaliteitsindicatoren
Op basis van de geformuleerde uitgangspunten zijn 17 potentiële indicatoren opgesteld, zie tabel 9.
Deze indicatoren zijn gebaseerd op drie uitkomsten (uithoudingsvermogen, spierkracht, kwaliteit van
leven) vier potentiële indicatoren per uitkomst:
-

Percentage patiënten waarbij de uitkomst gemeten wordt (procesindicator);
Gemiddelde laatste gemeten score op de uitkomst ten opzichte van het landelijk gemiddelde
met 80% BI;
Gemiddelde verschilscore op de uitkomst ten opzichte van het landelijk gemiddelde met 80%
BI;
Percentage patiënten waarbij de uitkomst is gelijk gebleven/verbeterd of verslechterd op
basis van het klinisch relevante verschil (MCID).

Voor de resterende indicatoren zijn de volgende keuzes gemaakt:
-

-

-

-

Voor de uitkomst dyspnoe hebben we alleen een procesindicator ontwikkeld omdat uit de
evaluatie blijkt dat dyspnoe niet geschikt is als uitkomstmaat om het resultaat van de
behandeling te meten;
Voor het globaal ervaren effect (GPE) hebben we geen indicator opgesteld. Uit de evaluatie
blijkt dat zowel patiënten als fysiotherapeuten dit geen geschikte uitkomstmeting vinden. Bij
veel patiënten met COPD is er immers geen sprake van een verbetering maar van behoud
van functioneren;
Voor fysieke activiteit hebben we een optionele indicator opgesteld. Het meten van fysieke
activiteit vormt (nog) geen onderdeel van de MDS en is alleen in pilotvorm getest in het
project. Aangezien het meten van fysieke activiteit met een stappenteller positief is
ontvangen in het project door patiënten en fysiotherapeuten, hebben we toch een indicator
opgesteld. Het meten van fysieke activiteit wordt ook aanbevolen in de concept KNGFrichtlijn COPD;
We hebben één structuurindicator opgesteld voor kwaliteitseisen van praktijk op basis van
de KNGF COPD richtlijn van 2008.

We hebben geen normen opgenomen voor de proces- en uitkomstindicatoren. Eventuele
normstelling dient in de komende jaren gestalte te krijgen op basis van de verzamelde data en
consensus binnen de beroepsgroep. Belangrijk aspect daarbij is de mogelijkheid om de indicatoren te
kunnen stratificeren naar patiëntprofielen op basis van ziektelast zoals voorgesteld in de concept
KNGF-richtlijn COPD. De nieuwe KNGF-richtlijn COPD beschrijft profielen om patiënten te
stratificeren op basis van literatuur en intensieve discussies met stakeholders. 15 Op basis van
interviews van gebruikers van de MDS hebben we besloten om de KNGF richtlijn profielen op te
nemen in de MDS. Belangrijkste reden hiervoor is dat de profielen zoals beschreven in de richtlijn
specifiek zijn toegespitst op de behandeling van de fysiotherapeut. Hiermee geven ze meer richting
aan de behandeling door de fysiotherapeut. Daarnaast gaven fysiotherapeuten aan dat het voor het
fysiotherapeutisch methodisch handelen beter is om aan te sluiten bij de KNGF richtlijn. Zie bijlage 4
voor het stroomschema van de KNGF richtlijn profielen.
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Tabel 9. Overzicht van de 17 indicatoren
Fysieke capaciteit – uithoudingsvermogen
1. Percentage patiënten met COPD waarbij het uithoudingsvermogen aan het begin en bij de laatste
behandeling of afsluiting van de behandelepisode is gemeten met de 6MWT
2. Gemiddelde absolute laatst gemeten score en in percentage van voorspeld op uithoudingsvermogen van
patiënten met COPD (gemeten met de 6MWT)
3. Gemiddelde absolute verschilscore en als verschilscore in percentage van voorspeld op
uithoudingsvermogen van patiënten met COPD, gemeten bij aanvang van de behandeling in vergelijking met
de laatste meting of bij afsluiting van de fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met de 6MWT)
4. Percentage patiënten met COPD waarbij het uithoudingsvermogen met een klinisch relevant verschil is
toegenomen of afgenomen (gemeten met de 6MWT)
Fysieke capaciteit – spierkracht
5. Percentage patiënten met COPD waarbij de quadriceps spierkracht aan het begin en bij de laatste
behandeling of bij afsluiting van de behandelepisode is gemeten met een HHD van Microfet
6. Gemiddelde absolute laatst gemeten score en in percentage van voorspeld op de quadriceps spierkracht
van patiënten met COPD (gemeten met een HHD)
7. Gemiddelde absolute verschilscore en als verschilscore in percentage van voorspeld op de quadriceps
spierkracht van patiënten met COPD, gemeten bij aanvang van de behandeling in vergelijking met de laatste
meting of bij afsluiting van de fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met een HHD van Microfet)
8. Percentage patiënten met COPD waarbij de spierkracht met een klinisch relevant verschil is toegenomen
of afgenomen (gemeten met een HHD van Microfet)
Kwaliteit van leven
9. Percentage patiënten met COPD waarbij de kwaliteit van leven aan het begin en bij de laatste behandeling
of afsluiting van de behandelepisode is gemeten met de CCQ
10. Gemiddelde laatst gemeten score op kwaliteit van leven van patiënten met COPD bij afsluiting van de
fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met de CCQ)
11. Gemiddelde absolute verschilscore op de kwaliteit van leven van patiënten met COPD, gemeten bij
aanvang van de behandeling in vergelijking met de laatste meting of bij afsluiting van de fysiotherapeutische
behandelepisode (gemeten met de CCQ)
12. Percentage patiënten met COPD waarvan de kwaliteit van leven gedurende de behandelpisode niet
klinisch relevant is verslechterd bij patiënten (gemeten met de CCQ)
Dyspnoe
13. Percentage patiënten met COPD waarbij de kortademigheid aan het begin van de behandelepisode is
gemeten met de MRC schaal
Fysieke activiteit
14. Percentage patiënten met COPD waarbij de fysieke activiteit aan het begin van de behandelepisode is
gemeten met een activiteitenmeter
15. Percentage patiënten met COPD dat bij laatste meting of bij afsluiting van de behandelepisode >5000
stappen per dag loopt
Meerdere domeinen in één proces indicator
16. Percentage patiënten met COPD waar bij aanvang van behandeling een 6MWT, CCQ & activiteitenmeter
is afgenomen aan het begin van de behandelepisode is gemeten (om het profiel vast te stellen)
Kwaliteitseisen
17. De fysiotherapiepraktijk is adequaat ingericht om patiënten met COPD te kunnen behandelen

Om de registratielast zo minimaal mogelijk te houden trachten we een beperkt aantal
kernindicatoren vast te stellen. Deze zijn opgesteld op basis van de methodologische kwaliteit en de
informatie die is verzameld uit de interviews en focusgroepen. We hebben zeven kernindicatoren
opgesteld waarvan vier procesindicatoren en drie uitkomstindicatoren:
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1. Percentage patiënten met COPD waarbij het uithoudingsvermogen aan het begin en bij de
laatste behandeling of afsluiting van de behandelepisode is gemeten met de 6MWT
(procesindicator);
2. Gemiddelde absolute verschilscore en percentage van voorspeld op uithoudingsvermogen
van patiënten met COPD, gemeten bij aanvang van de behandeling in vergelijking met de
laatste meting of bij afsluiting van de fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met de
6MWT) (uitkomstindicator);
3. Percentage patiënten met COPD waarbij de quadriceps spierkracht aan het begin en bij de
laatste behandeling of bij afsluiting van de behandelepisode is gemeten met een HHD van
Microfet (procesindicator);
4. Gemiddelde absolute verschilscore en percentage van voorspeld op de quadriceps
spierkracht van patiënten met COPD, gemeten bij aanvang van de behandeling in vergelijking
met de laatste meting of bij afsluiting van de fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten
met een HHD van Microfet) (uitkomstindicator);
5. Percentage patiënten met COPD waarbij de kwaliteit van leven aan het begin en bij de
laatste behandeling of afsluiting van de behandelepisode is gemeten met de CCQ
(procesindicator);
6. Gemiddelde absolute verschilscore op de kwaliteit van leven van patiënten met COPD,
gemeten bij aanvang van de behandeling in vergelijking met de laatste meting of bij afsluiting
van de fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met de CCQ) (uitkomstindicator);
7. Percentage patiënten met COPD waar bij aanvang van behandeling een 6MWT, CCQ &
activiteitenmeter is afgenomen aan het begin van de behandelepisode is gemeten (om het
KNGF-profiel vast te stellen) (procesindicator).
We hebben ervoor gekozen om geen MCID’s in de kernset op te nemen, omdat er uit de interviews
naar voren kwam dat fysiotherapeuten en beleidsmakers de voorkeur hebben voor verschilscores.
Uit de focusgroep bijeenkomsten met deelnemende fysiotherapeuten blijkt wel dat zij graag de
uitkomsten op verschillende manieren (verschilscore, eindscore, verandering op basis van MCID)
gepresenteerd krijgen om de data goed te kunnen interpreteren en te gebruiken voor
kwaliteitsverbetering. Daarmee zijn de overige indicatoren dus wel relevant en ondersteunend voor
de interpretatie van de kernindicatoren. De selectie van de kernindicatoren is bedoeld als
overzichtelijke set die makkelijk te gebruiken is voor bijvoorbeeld intervisie, peer review of visitatie
en voor externe transparantie.
In bijlage 3 staat de volledige uitwerking van de 17 indicatoren. Hier zijn ook de grafieken
gepresenteerd met scores op de uitkomsten. De uitkomsten zijn gecorrigeerd voor leeftijd en
geslacht van de patiënt en de beginscore van het betreffende meetinstrument. De uitkomsten zijn in
de gepresenteerde grafieken nog niet per profiel gestratificeerd. Het aantal praktijken waarvan
voldoende profiel metingen zijn binnengekomen in de database is nog beperkt (n= 30 voor LANprofielen en n=17 voor KNGF richtlijn COPD profielen), waardoor veel praktijken zouden wegvallen
als we vergelijkingen tussen praktijken per profiel zouden maken.
Normwaarden
De indicatoren waarbij het percentage patiënten is berekend dat vooruitgaat op basis van de MCID
kunnen gebruikt worden om een eventuele norm te stellen. Bijvoorbeeld het minimale percentage
patiënten dat vooruit moet gaan op basis van de MCID. We hebben in dit rapport geen normwaarden
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geformuleerd omdat we onvoldoende aanknopingspunten hebben om een norm voor goede
kwaliteit vast te stellen. De vertaalslag van het meten van uitkomsten naar een valide interpretatie
van de kwaliteit van de geleverde zorg moet nog gemaakt worden. Die vertaalslag moet de komende
jaren gemaakt worden in samenspraak tussen fysiotherapeuten, patiënten en verzekeraars. Wel
kunnen we op basis van de verzamelde data een benchmark laten zien, waarbij praktijken hun eigen
scores kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde. De benchmark is weergegeven in tabel 7.
3.4.1 Verschillen tussen praktijken
Er zijn grote verschillen tussen praktijken in de scores op de indicatoren. Dat betreft zowel de procesals de uitkomstindicatoren. In tabel 10 hebben we de gemiddelde overall score op de
kernindicatoren van gemiddelde scores per praktijk weergegeven. In bijlage 4 zijn deze gegevens
grafisch weergegeven met de gecorrigeerde gemiddelde verschilscores en de bijbehorende 80%
betrouwbaarheidsintervallen. De scores zijn gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en beginscore op het
betreffende meetinstrument. Hieruit blijkt dat er statistisch significante verschillen bestaan tussen de
praktijken.
Tabel 10. Gecorrigeerde scores op de indicatoren
Indicator
1

Overall
gemiddelde
30,6%

Range*

Percentage patiënten met COPD waarbij het uithoudingsvermogen aan het
0 - 100%
begin en bij de laatste behandeling of afsluiting van de behandelepisode is
gemeten met de 6MWT (procesindicator)
2
Gemiddelde absolute verschilscore en als verschilscore in percentage van
3,0 punten
-5,45 - 12,9
voorspeld op uithoudingsvermogen van patiënten met COPD, gemeten bij
aanvang van de behandeling in vergelijking met de laatste meting of bij
afsluiting van de fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met de
6MWT) (uitkomstindicator)
3
Percentage patiënten met COPD waarbij de quadriceps spierkracht aan het
4,1%
0 - 88%
begin en bij de laatste behandeling of bij afsluiting van de behandelepisode is
gemeten met een HHD van Microfet (procesindicator)
4
Gemiddelde absolute verschilscore en als verschilscore in percentage van
7,5 Nm
2,7 - 13,2
voorspeld op de quadriceps spierkracht van patiënten met COPD, gemeten
bij aanvang van de behandeling in vergelijking met de laatste meting of bij
afsluiting van de fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met een
HHD van Microfet) (uitkomstindicator)
5
Percentage patiënten met COPD waarbij de kwaliteit van leven aan het begin
44%
0 - 100%
en bij de laatste behandeling of afsluiting van de behandelepisode is
gemeten met de CCQ (procesindicator)
6
Gemiddelde absolute verschilscore op de kwaliteit van leven van patiënten
-0,1 punt
-0,6 - 0,1
met COPD, gemeten bij aanvang van de behandeling in vergelijking met de
laatste meting of bij afsluiting van de fysiotherapeutische behandelepisode
(gemeten met de CCQ) (uitkomstindicator)
7
Percentage patiënten met COPD waar bij aanvang van behandeling een
2,4%**
0 - 20%
6MWT, CCQ & activiteitenmeter is afgenomen aan het begin van de
behandelepisode is gemeten (om het profiel vast te stellen) (procesindicator)
*Gemiddelde minimum en maximum score van deelnemende praktijken.
** Dit percentage ligt erg laag omdat de activiteitenmeter slecht bij een beperkt aantal praktijken is afgenomen
in een aparte pilot. 6MWT: 6-Minute Walk Test; CCQ: Clinical COPD Questionnaire MRC: Medical Research
Council Dyspnea Score
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4.

Beschouwing

In dit project zijn uitkomstindicatoren ontwikkeld voor patiënten met patiënten met COPD. Van de
PROM-cyclus zijn stap 4 (het testen van de geselecteerde uitkomstmaten), 5 (definiëren van
indicatoren) en 6 (het testen van de kwaliteitsindicatoren) doorlopen. De indicatoren die op basis van
de MDS zijn ontwikkeld zijn geschikt om te gebruiken voor interne kwaliteitsverbetering. De
database is nog niet voldoende betrouwbaar om de kernindicatoren te kunnen gebruiken voor
externe transparantie. We hebben de inhoudsvaliditeit van de indicatoren geëvalueerd in
samenspraak met deelnemende fysiotherapeuten en patiënten. Daaruit bleek dat uitkomstmetingen
en de ontwikkelde kwaliteitsindicatoren bruikbaar zijn om in te zetten voor gebruik in de
behandelkamer en voor interne kwaliteitsverbetering (doel A en B van stap 1 van de PROM Toolbox).
De vertaalslag van het meten van uitkomsten naar een valide interpretatie van de kwaliteit van de
geleverde zorg moet nog gemaakt worden. Verdiepende analyse en het gezamenlijk bespreken van
de uitkomsten zijn van groot belang om de uitkomsten te interpreteren en op basis daarvan
eventuele verschillen in kwaliteit vast te kunnen stellen. In dit hoofdstuk beschouwen we de
resultaten van het project.
Algemene reflectie op behaalde doelstellingen en het proces
In de voorbereidingsfase bleek dat het inrichten van de governance structuur langzamer ging dan
verwacht. Hieraan lagen meerdere redenen ten grondslag. Zo maakt het KNGF afspraken met EPDleveranciers rondom de oplevering van de specificaties en dat was later dan in ons projectplan was
voorzien. Vervolgens kostte het tijd voordat EPD’s deze nieuwe specificaties implementeren;
sommige EPD’s voeren hiervoor maar één keer per jaar een update uit. Praktijken dienen vervolgens
met deze nieuwe versie te werken, hetgeen vaak niet direct gebeurde. Een andere oorzaak was de
invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) tijdens de looptijd van het project.
De AVG leidde tot noodzakelijke herziening van de data infrastructuur om de privacy van de
gegevens te waarborgen, en maakte het opstellen van complexe en gedetailleerde
verwerkersovereenkomsten met de database leveranciers noodzakelijk.
De verschillende onderdelen van het implementatieplatform zijn veelvuldig gebruikt. De website is
vaak bezocht en bood flexibiliteit om met aanpassingen de laatste stand van zaken van het project te
delen. Daarnaast zijn nieuwsbrieven uitgegeven en is er door de onderzoeker veel contact geweest
met praktijken en netwerkvertegenwoordigers. Er is een groot verschil tussen de verschillende
fysiotherapeuten en praktijken ten aanzien van de implementatie van het project. Praktijken waar al
een routine van meten met PROMs en het aanleveren van data bestond, konden veelal zelfstandig
met de aangereikte materialen (o.a. website en handleiding) aan de slag. Praktijken die nog niet
routinematig data verzamelen en aanleveren bij de database, hadden nog specifieke aandacht nodig
voor het invoeren van PROMs in het EPD en het aanleveren van gegevens aan de database. Een deel
van de praktijken heeft helemaal geen meetinstrumenten aangeleverd. Er kunnen verschillende
oorzaken zijn voor het niet aanleveren van de data. Het is bij deze praktijken waarschijnlijker dat er
iets hapert in de registratie van de metingen in het EPD, de aanlevering naar LDF of LDK, of de
aanlevering naar de database van IQ healthcare. In de paragraaf hieronder gaan we verder in op de
implicaties hiervan op betrouwbaarheid en validiteit.
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Betrouwbaarheid en validiteit van de data
Hoewel er nog problemen zijn in de dataverzameling, kunnen de data gebruikt worden voor interne
kwaliteitsverbetering. Er is echter nog variatie in de aanlevering en het uitspoelen van gegevens.
Voor het ontwikkelen van betrouwbare en valide uitkomstindicatoren zijn enkele essentiële
randvoorwaarden van belang: betrouwbare en valide dataverzameling, realisatie van adequate
uitspoel van data in de betreffende database en een adequate uitspoel naar de Third Trusted Party
(TTP). Op alle niveaus zijn knelpunten gesignaleerd. Hoewel er in dit project verschillende acties zijn
uitgevoerd om de kwaliteit van de data te verbeteren, is het een tijdrovend proces. Wanneer er
aanpassingen moeten worden gedaan in het EPD, duurt dit soms lang omdat EPD-leveranciers
periodiek een update doorvoeren. Het KNGF en het SKF geven maar eenmaal per jaar nieuwe
specificaties uit en er gaan maanden overheen voordat alle EPD-leveranciers die hebben
doorgevoerd. Vervolgens dienen praktijken ook deze herziene versie te gebruiken en daar gaat ook
tijd overheen. Het routinematig verzamelen en uitspoelen van data vraagt dus aandacht en
ondersteuning van zowel fysiotherapeuten als praktijkhouders.
Kwaliteitsindicatoren
Uit de set van 17 indicatoren zijn zeven kernindicatoren geselecteerd. Op basis van de
methodologische kwaliteit en de informatie die is verzameld uit de interviews en focusgroepen, zijn
zeven indicatoren opgesteld voor drie verschillende uitkomstdomeinen: uithoudingsvermogen
(6MWT), spierkracht (Microfet), kwaliteit van leven (CCQ).
We hebben de verschilscores op de verschillende uitkomsten geselecteerd als kernindicatoren omdat
uit de interviews naar voren kwam dat de verschilscores de meest relevante informatie bevatten.
Daarnaast hebben we procesindicatoren opgesteld voor het stimuleren van het routinematig gebruik
van de meetinstrumenten. Uit de focusgroep bijeenkomsten met deelnemende fysiotherapeuten
blijkt wel dat zij graag de uitkomsten op verschillende manieren (verschilscore, eindscore,
verandering op basis van MCID) gepresenteerd krijgen om de data goed te kunnen interpreteren en
te gebruiken voor kwaliteitsverbetering. Daarmee zijn de overige indicatoren dus wel relevant en
ondersteunend voor de interpretatie van de kernindicatoren. De selectie van de kernindicatoren is
bedoeld om als beperkte set te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld intervisie, peer review of
visitatie en voor externe transparantie, bijvoorbeeld keuze informatie voor patiënten of aantonen
van de meerwaarde voor een fysiotherapeutische interventie.
Gebruik van metingen voor verschillende doelen
Betekenisvolle toepassing van PROMs in diagnostiek en behandeling
Uit de evaluaties blijkt dat de deelnemende fysiotherapeuten en patiënten over het algemeen
enthousiast waren over de geselecteerde meetinstrumenten voor het verhelderen van de hulpvraag,
het stellen van doelen en het evalueren van de behandeling. Het gebruik van PROMs kan verder
toenemen als de ICT-omgeving dit beter faciliteert. Kennis van PROMs en vaardigheden met het
gebruik in de praktijk zijn voorwaardelijk voor het zinvol en routinematig toepassen. Het opbouwen
van een routine van het meten met PROMs kost tijd. Het vraagt om een gedragsverandering van de
fysiotherapeut om consequent bij elke patiënt een voormeting en nameting te doen. We zien grote
variatie in de aanlevering en, los van de technische problemen, denken we dat er zeker ruimte is voor
verbetering van de meetroutine.
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Gebruik van data voor interne kwaliteitsverbetering
De indicatoren die op basis van de MDS zijn ontwikkeld, zijn geschikt om te gebruiken voor interne
kwaliteitsverbetering. Praktijken zijn echter nog niet gewend om feedbackrapportages te gebruiken
voor kwaliteitsverbetering. In de toepassing en doorontwikkeling van intervisie, peer review en
visitatie zit nog veel potentieel om data te leren interpreteren en op basis daarvan gewenste en
ongewenste variatie te ontdekken. De ongewenste variatie in proces en uitkomsten van de
fysiotherapeutische zorg bieden vervolgens aanknopingspunten voor kwaliteitsbevordering. Hiervoor
is het van belang om de data te kunnen stratificeren per patiënt profiel. Hiervoor dient de kwaliteit
van data verbeterd te worden en over een langere periode data verzameld te worden. Het
routinematig meten bij alle patiënten met COPD is een kwaliteitsslag wat door dit project is versneld
maar waar nog ruimte voor verbetering is. De ontwikkelde kwaliteitsindicatoren bieden uitstekende
aanknopingspunten voor het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep. Zowel het KNGF als het SKF
hebben methoden voor intervisie en peer review beschikbaar en kunnen deze actief inzetten in hun
kwaliteitsbeleid. Daarmee kan continue kwaliteitsbevordering geborgd worden. Het opnemen van de
meetinstrumenten van de MDS in de dashboards is een eerste stap. Door middel van evaluatie van
deze methoden voor kwaliteitsbevordering kan de impact ervan onderzocht worden en kunnen de
methoden worden doorontwikkeld.
Gebruik van data voor externe transparantie
De database is nog niet voldoende betrouwbaar om de kernindicatoren te kunnen gebruiken voor
externe transparantie. De database is nog klein en alleen van uithoudingsvermogen (6MWT) en
kwaliteit van leven (CCQ) zijn voldoende data binnengekomen om indicatorscores betrouwbaar te
kunnen berekenen over alle patiënten gezamenlijk. Om de scores te interpreteren is onderverdeling
in KNGF profielen echter essentieel, omdat de verwachte uitkomsten per profiel verschillen voor de
indicatoren. Met de huidige dataset hebben we alleen voor een klein deel van de patiënten profielen
kunnen vaststellen, waardoor we nog geen valide interpretatie van de uitkomsten kunnen maken.
Een eerste stap naar externe transparantie zou wel kunnen zijn om de scores op
uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven over de hele populatie inzichtelijk te maken voor
externen. Dat zou een belangrijk signaal van de beroepsgroep naar stakeholders kunnen zijn dat er
gewerkt wordt aan externe transparantie.
Naast de beperkte betrouwbaarheid en validiteit van de indicatoren, willen we een kanttekening
plaatsen bij het transparant maken van uitkomstindicatoren (kernindicatoren 2, 4 en 6) . De
ontwikkelde uitkomstindicatoren zijn geen harde maat voor kwaliteit, maar zijn – zoals alle
indicatoren – graadmeters voor de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg bij patiënten met COPD.
Daarmee geven ze richting aan de variatie in uitkomsten, zodat deze variatie gebruikt kan worden
voor niet alleen interne kwaliteitsverbetering, maar ook door externe partijen. De vertaalslag naar
een valide interpretatie van de verschillen tussen praktijken voor de kwaliteit van de geleverde zorg
moet nog gemaakt worden. Verdiepende analyses en het gezamenlijk bespreken van de uitkomsten
door fysiotherapeuten zijn van groot belang om de uitkomsten te interpreteren en op basis daarvan
eventuele verschillen in kwaliteit vast te kunnen stellen. Het transparant maken van uitkomsten op
geaggregeerd niveau kan een belangrijke bijdrage leveren aan het kwaliteitsbeleid van de
beroepsgroep. De ontwikkelde uitkomstindicatoren zijn niet geschikt als ‘afrekeninstrument’. Indien
openbaar gemaakte uitkomsten gebruikt zouden worden om praktijken als “goed” of “slecht” te
bestempelen dan schieten de indicatoren hun doel echter voorbij.
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We hebben geen normen vastgesteld voor de scores op de indicatoren omdat we onvoldoende
aanknopingspunten hebben om een norm voor goede kwaliteit vast te stellen. Wel hebben we op
basis van de verzamelde data een benchmark berekend, waarbij praktijken hun eigen scores kunnen
vergelijken met het landelijk gemiddelde. Voor de procesindicatoren uit de kernset – het meten van
uithoudingsvermogen, spierkracht en kwaliteit van leven met respectievelijk de 6MWT, Microfet en
CCQ - zou wel een norm kunnen worden vastgesteld maar de randvoorwaarden voor het
betrouwbaar aanleveren en uitspoelen van gegevens zijn nog niet volledig gerealiseerd.
Uit de evaluatie met deelnemers blijkt dat eventuele normstelling mogelijk is als er meer inzicht is in
de betrouwbaarheid en validiteit van de kwaliteitsindicatoren. Met andere woorden, het ontbreekt
nog aan inzicht in hoeverre de kwaliteitsindicatoren een goede weergave zijn van de geleverde
kwaliteit. Ook geven deelnemers aan dat externe transparantie in potentie mogelijk is. Cruciaal
daarbij is dat er voldoende vertrouwen is in de juiste interpretatie van de uitkomsten door
stakeholders zoals verzekeraars, patiënten en beleidsmakers. Dit project laat zien dat de
vertrouwensbasis tussen de subsidiërende verzekeraars en de deelnemende fysiotherapeuten een
goede bijdrage heeft geleverd aan het proces. In de vervolgstappen is het essentieel dat het
vertrouwen verder wordt uitgebouwd.
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5.

Conclusies en aanbevelingen

Overall kunnen we stellen dat twee van de drie doelstellingen van het project zijn behaald: de
uitkomstmetingen zijn geschikt voor gebruik bij individuele patiënten en voor interne
kwaliteitsverbetering op basis van vergelijkingen tussen fysiotherapiepraktijken en met landelijke
benchmarks. Voor externe transparantie – het derde doel van het project – zijn de indicatoren nog
onvoldoende betrouwbaar en valide. Alleen van uithoudingsvermogen (6MWT) en kwaliteit van
leven (CCQ) hebben we betrouwbare indicatorscores kunnen berekenen. Om de scores te
interpreteren is onderverdeling in profielen echter essentieel omdat de verwachte uitkomsten per
profiel verschillen. Met de huidige dataset hebben we alleen voor een klein deel van de patiënten
profielen kunnen vaststellen, waardoor we nog geen valide interpretatie van de uitkomsten voor de
kwaliteit van de geleverde fysiotherapeutische zorg kunnen maken.
Van de PROM-cyclus zijn stap 4, 5 en 6 doorlopen, waarin respectievelijk de meetinstrumenten zijn
getest, indicatoren zijn ontwikkeld en de indicatoren zijn getest. Overall kunnen we stellen dat met
de ontwikkelde kwaliteitsindicatoren een belangrijke stap is gezet om de kwaliteit van de
fysiotherapeutische zorg voor patiënten met COPD te meten en in te zetten voor gebruik in de
behandelkamer en voor interne kwaliteitsverbetering (doel A en B van de PROM-cyclus).
Verdere dataverzameling en doorontwikkeling van de indicatoren is noodzakelijk om de indicatoren
te gebruiken voor externe transparantie. Een eerste stap zou kunnen zijn om de scores op
uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven over de hele populatie inzichtelijk te maken voor
externen. Dat zou een belangrijk signaal van de beroepsgroep naar stakeholders kunnen zijn dat er
gewerkt wordt aan externe transparantie. Patiënten, zorgverzekeraars en beleidsmakers krijgen
hiermee een indruk van de resultaten van de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met
COPD. Op termijn kunnen uitkomsten dan mogelijk gebruikt worden voor keuze-informatie voor
patiënten.
We hebben de volgende aanbevelingen geformuleerd voor de betrokken stakeholders
(beroepsgroep, patiëntvertegenwoordigers en verzekeraars) voor verdere doorontwikkeling:
Dataverzameling
1. Betrek EPD-leveranciers en databasebeheerders in het verder optimaliseren van
dataverzameling en -aanlevering. Voer een uitgebreide analyse uit, zowel kwantitatief als
kwalitatief, om consistentie in dataverzameling tussen verschillende elektronische
patiëntendossiers te bevorderen en neem maatregelen om aanlevering naar de verschillende
databases te optimaliseren.
2. Stimuleer het routinematig meten in de praktijk, vooral van meetinstrumenten die minder
vaak worden toegepast (bijv. Microfet) en van gegevens die nodig zijn om het KNGF profiel
van de patiënt vast te kunnen stellen. Indeling van de patiënten in profielen is essentieel
voor betekenisvolle terugkoppeling van de uitkomsten.
3. Zorg voor continuïteit van dataverzameling na afloop van het project.
4. Zorg voor periodieke evaluatie van de MDS met meetinstrumenten en meetprotocol of
relevante patiëntkarakteristieken. Bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom de nieuwe KNGFrichtlijn, zo kan in de toekomst de Patiënt Specifieke Goal-setting (PSG) een interessant
meetinstrument zijn om verder te verkennen.
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5. Zorg voor ondersteuning om data op een betekenisvolle manier terug te koppelen naar
individuele fysiotherapeuten, fysiotherapiepraktijken en (regionale) netwerken. Dit is van
essentieel belang voor het creëren van meerwaarde voor fysiotherapeuten en een duurzame
inzet van het ontwikkelde systeem.
Interne kwaliteitsverbetering
6. Zorg voor toepassing van de kwaliteitsindicatoren binnen methoden voor
kwaliteitsbevordering waaronder intervisie, peer review en visitatie.
7. Draag uit dat de indicatoren variatie in uitkomsten in kaart brengen en geen absolute maat
zijn voor kwaliteit. Variatie in uitkomsten biedt aanknopingspunten voor het onderzoeken
van de onderliggende oorzaken en om op basis daarvan mogelijkheden voor
kwaliteitsverbetering te identificeren.
Externe transparantie
8. Zorg voor doorontwikkeling van de indicatoren en betrek hierbij de verschillende
stakeholdergroepen: patiënt(vertegenwoordigers), fysiotherapeuten en zorgverzekeraars.
Besteed naast de inhoud van de indicatoren hierbij ook aandacht aan het meetprotocol en
harmonisatie daarvan met de herziene KNGF richtlijn COPD.
9. Stimuleer verder onderzoek naar de validiteit van de kwaliteitsindicatoren zodat meer inzicht
ontstaat in de indicatie die zij geven over de geleverde kwaliteit. Hiermee kunnen de
indicatoren worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
10. Besteed bij het valideren van de indicatoren specifiek aandacht aan de uitkomstindicatoren
en aan stratificatie op basis van patiëntprofielen.
11. Overweeg om de scores op uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven over de hele
populatie inzichtelijk te maken voor externen. Dat zou een belangrijk signaal zijn dat er
gewerkt wordt aan externe transparantie.
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Bijlage 1. Resultaten van vragenlijst implementatie
Vragen over de pilot MDS
In hoeverre bent u op de hoogte van de inhoud van het project MDS?
Ik ken het project MDS niet
Ik ken het project MDS wel, maar gebruik de meetinstrumenten
(nog) niet
Ik ken het project MDS en gebruik de meetinstrumenten soms
Ik ken het project MDS en pas het volledig toe
Totaal

Frequentie
8
6

Percentage
4,1
3,0

69
114
197

35,0
57,9
100

Het project MDS geeft helder aan welke activiteiten ik in welke volgorde moet uitvoeren
Frequentie
Mee oneens
18
Noch mee oneens, noch mee eens
37
Mee eens
142
Totaal
197

Percentage
9,1
18,8
72,1
100

Het project MDS biedt alle informatie en materialen die nodig zijn om er goed mee te kunnen werken
Frequentie
Percentage
Mee oneens

27

13,7

Noch mee oneens, noch mee eens

53

26,9

Mee eens

117

59,4

197

100,0

Frequentie

Percentage

18

9,1

Noch mee oneens, noch mee eens

41

20,8

Mee eens

138

70,0

197

100,0

Totaal
Het project MDS sluit goed aan bij hoe ik gewend ben om te werken
Mee oneens

Totaal

Ik vind de meetinstrumenten in het project MDS geschikt voor mijn patiënten
Frequentie

Percentage

Mee oneens

25

12,7

Noch mee oneens, noch mee eens

45

22,8

Mee eens

127

64,5

197

100,0

Totaal

Patiënten werken mee aan het gebruik van meetinstrumenten in het project MDS
Frequentie

Percentage

Mee oneens

20

10,2

Noch mee oneens, noch mee eens

39

19,8

Mee eens

138

70,0

197

100,0

Totaal
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Vragen over persoonlijke ervaring met meetinstrumenten
Ik weet waar ik meetinstrumenten kan vinden
Frequentie

Percentage

Mee oneens

10

5,1

Noch mee oneens, noch mee eens

5

2,5

Mee eens

182

92,3

Totaal

197

100,0

Ik ben in staat om meetinstrumenten te gebruiken bij mijn patiënten
Frequentie
Mee oneens
Noch mee oneens, noch mee eens

8

Percentage
4,1

6

3,0

Mee eens

183

92,9

Totaal

197

100,0

Ik ben in staat om meetinstrumenten juist te interpreteren
Frequentie

Percentage

Mee oneens

7

3,5

Noch mee oneens, noch mee eens

11

5,6

Mee eens
Totaal

179
197

90,9
100,0

Bij het gebruik van meetinstrumenten blijft er voor mij voldoende ruimte om zelf afwegingen te maken
Frequentie
Percentage
Mee oneens
Noch mee oneens, noch mee eens
Mee eens
Totaal

19
24
154
197

9,6
12,2
78,2
100,0

Ik vind dat het gebruik van meetinstrumenten een bijdrage levert aan het stellen van de fysiotherapeutische
diagnose
Frequentie
Percentage
Mee oneens

22

11,2

Noch mee oneens, noch mee eens

40

20,3

Mee eens

135

68,5

Totaal

197

100,0

Ik vind dat meetinstrumenten een bijdrage kunnen leveren aan de evaluatie van de behandeling
Frequentie
Percentage
Mee oneens

7

3,6

Noch mee oneens, noch mee eens

12

6,1

Mee eens

178

90,3

Totaal

197

100,0
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Ik weet hoe ik meetinstrumenten binnen het fysiotherapeutisch methodisch handelen kan toepassen
Frequentie
Percentage
Mee oneens

5

2,5

Noch mee oneens, noch mee eens

9

4,6

Mee eens

183

92,9

Totaal

197

100,0

Ik gebruik meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk
Frequentie

Percentage

Mee oneens

7

3,6

Noch mee oneens, noch mee eens

8

4,1

Mee eens

182

92,3

Totaal

197

100,0

Ik vind dat het werken met meetinstrumenten mij te veel tijd kost
Frequentie

Percentage

Mee oneens

37

18,7

Noch mee oneens, noch mee eens

62

31,5

Mee eens

98

49,8

Totaal

197

100,0

Ik heb ervaren dat het gebruik van meetinstrumenten een meerwaarde heeft
Frequentie

Percentage

Mee oneens

8

4,1

Noch mee oneens, noch mee eens

32

16,3

Mee eens

156

79,6

Totaal

196

100,0

Het gebruik van meetinstrumenten biedt mij voldoende ruimte om de wensen van de patiënt mee te laten
wegen
Frequentie
Percentage
Mee oneens

26

13,2

Noch mee oneens, noch mee eens

73

37,1

Mee eens

98

49,8

Totaal

197

100,0

Ik vind dat het gebruik van meetinstrumenten bijdraagt aan de kwaliteit van de fysiotherapeutische
zorgverlening
Frequentie
Percentage
Mee oneens

17

8,6

Noch mee oneens, noch mee eens

37

18,8

Mee eens

143

72,6

Totaal

197

100,0
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Ik wil graag (meer) gebruik gaan maken van meetinstrumenten in mijn praktijk
Frequentie

Percentage

Mee oneens

74

37,6

Noch mee oneens, noch mee eens

77

39,1

Mee eens

46

23,3

Totaal

197

100,0

Ik vind het belangrijk om gegevens van patiënten objectief vast te leggen door middel van een
meetinstrument
Frequentie
Percentage
Mee oneens

7

3,5

Noch mee oneens, noch mee eens

20

10,2

Mee eens

170

86,3

Totaal

197

100,0

Het gebruik van meetinstrumenten is een vast onderdeel van mijn fysiotherapeutisch methodisch handelen
Frequentie
Percentage
Mee oneens

8

4,1

Noch mee oneens, noch mee eens

9

4,6

Mee eens

179

91,4

Totaal

196

100,0

Ik heb routine in het gebruik van meetinstrumenten
Frequentie

Percentage

Mee oneens

11

5,6

Noch mee oneens, noch mee eens

22

11,2

Mee eens

163

83,2

Totaal

196

100,0

Het gebruik van meetinstrumenten is opgenomen in het beleid van onze praktijk
Frequentie

Percentage

Mee oneens

7

3,6

Noch mee oneens, noch mee eens

9

4,6

Mee eens

180

91,8

Totaal

196

100,0
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Vragen over beleid in de praktijk

In mijn praktijk zijn meetinstrumenten beschikbaar
Frequentie

Percentage

Mee oneens

4

2,0

Noch mee oneens, noch mee eens

5

2,6

Mee eens

187

95,4

Totaal

196

100,0

Binnen onze praktijk zijn er afspraken over de manier van afnemen van meetinstrumenten
Frequentie
Percentage
Mee oneens

13

6,6

Noch mee oneens, noch mee eens

19

9,7

Mee eens

164

83,7

Totaal

196

100,0

De leiding ondersteunt de medewerkers in het gebruik van meetinstrumenten
Frequentie

Percentage

Mee oneens

9

4,6

Noch mee oneens, noch mee eens

23

11,7

Mee eens

164

83,7

Totaal

196

100,0

De leiding maakt zelf gebruik van meetinstrumenten
Frequentie

Percentage

Mee oneens

10

5,1

Noch mee oneens, noch mee eens

19

9,7

Mee eens

167

85,2

Totaal

196

100,0

De leiding vereist dat de medewerkers met behulp van meetinstrumenten digitaal verslagleggen
Frequentie
Percentage
Mee oneens

12

6,1

Noch mee oneens, noch mee eens

12

6,1

Mee eens

72

87,8

Totaal

196

100,0

Ook de collega-fysiotherapeuten in mijn praktijk gebruiken meetinstrumenten
Frequentie
Mee oneens
4
Noch mee oneens, noch mee eens
11
Mee eens
181
Totaal
196

Percentage
2,0
5,6
92,4
100,0
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In onze praktijk hebben we inhoudelijk overleg over het gebruik van meetinstrumenten
Frequentie
Percentage
Mee oneens

24

12,2

Noch mee oneens, noch mee eens

47

24,0

Mee eens

125

63,7

Totaal

196

100,0

Het gebruik van meetinstrumenten past goed bij de manier van werken in onze praktijk
Frequentie
Percentage
Mee oneens

6

3,1

Noch mee oneens, noch mee eens

19

9,7

Mee eens

171

87,2

Totaal

196

100,0
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Bijlage 2. Aanleveringen per database en EPD
Database: LDF 3.238 dossiers (69,6% van het totaal)

Cases
Abakus
Curasoft
Fysiologic
Intramed
Fysiomanager
FysioRoadmap
SpotOnMedics
Totaal

N=67
N=293
N=3
N=1.304
N=253
N=1.130
N=188
N=3.238

6MWT
Begin
0
112
3
997
182
824
27
2.145

Eind
0
0
2
722
131
594
19
1.468

GPE4
Eind Begin Eind Eind
34
1
1
0
0
0
0
0
2
2
2
0
791 977 628 536
140 186 110 93
781 536 324 356
79
62
34
67
1.827 1.764 1.099 1.052

LAN
profielen
Begin
0
0
0
201
129
47
21
398

KNGF
profielen
Begin
0
0
0
137
67
39
0
243

GPE4
Eind Begin Eind Begin Eind Eind
0
46
23
0
0
14
0
1
0
0
0
1
33
476
359 269
171 135
0
4
3
0
0
4
33
527
385 269
171 154

LAN
profielen
Begin
0
0
0
0
0

KNGF
profielen
Begin
0
0
0
0
0

LAN
profielen
Begin
31

KNGF
profielen
Begin
0

Microfet

CCQ

Begin
0
0
1
138
102
58
61
360

Begin
49
0
2
1106
196
1007
126
2.486

Eind
0
0
1
65
54
28
35
183

MRC

Database: LDK 765 dossiers (16,4 % van het totaal)

Cases
Intramed
Fysiomanager
FysioRoadmap
Medikad
Totaal

N=67
N=29
N=663
N=6
N=765

6MWT
begin
5
1
474
0
480

Microfet
Eind
1
0
353
0
354

Begin
0
0
80
0
80

CCQ

MRC

Database: SpotOnMedics 649 dossiers (14% van het totaal)

Cases
SpotOnMedics N=649

GPE4
begin Eind Begin Eind Begin Eind Begin Eind Eind
3
0
0
0
413 196 315 115 50
6MWT

Microfet

CCQ

MRC
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Bijlage 3. Overzicht van de indicatoren
De onderstreepte indicatoren zijn de geselecteerde kernindicatoren
Fysieke capaciteit - uithoudingsvermogen
1. Percentage patiënten met COPD waarbij de uithoudingsvermogen aan het begin en bij de
laatste behandeling of afsluiting van de behandelepisode is gemeten met de 6MWT.
2. Gemiddelde absolute laatste gemeten score en in percentage van voorspeld op
uithoudingsvermogen van patiënten met COPD (gemeten met de 6MWT)
3. Gemiddelde verschilscore op uithoudingsvermogen van patiënten met COPD, gemeten bij
aanvang van de behandeling in vergelijking met de laatste meting of bij afsluiting van de
fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met de 6MWT)
4. Percentage patiënten met COPD waarbij het uithoudingsvermogen met een klinisch relevant
verschil is toegenomen of afgenomen (gemeten met de 6MWT)
Fysieke capaciteit - spierkracht
5. Percentage patiënten met COPD waarbij de quadriceps spierkracht aan het begin en bij de
laatste behandeling of bij afsluiting van de behandelepisode is gemeten met een HHD van
Microfet
6. Gemiddelde absolute laatst gemeten score en in percentage van voorspeld op de quadriceps
spierkracht van patiënten met COPD (gemeten met een HHD)
7. Gemiddelde verschilscore op de quadriceps spierkracht van patiënten met COPD, gemeten
bij aanvang van de behandeling in vergelijking met de laatste meting of bij afsluiting van de
fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met een HHD van Microfet)
8. Percentage patiënten met COPD waarbij de spierkracht met een klinisch relevant verschil is
toegenomen of afgenomen (gemeten met een HHD van Microfet)
Kwaliteit van leven
9. Percentage patiënten met COPD waarbij de kwaliteit van leven aan het begin en bij de
laatste behandeling of afsluiting van de behandelepisode is gemeten met de CCQ.
10. Gemiddelde laatste score op kwaliteit van leven van patiënten met COPD bij afsluiting van de
fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met de CCQ)
11. Gemiddelde verschilscore op kwaliteit van leven van patiënten met COPD, gemeten bij
aanvang van de behandeling in vergelijking met de laatste meting of bij afsluiting van de
fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met de CCQ)
12. Percentage patiënten met COPD waarvan de kwaliteit van leven gedurende de
behandelpisode niet klinisch relevant is verbeterd of verslechterd bij patiënten (gemeten
met de CCQ)

Dyspnoe
13. Percentage patiënten met COPD waarbij de kortademigheid aan het begin van de
behandelepisode is gemeten met de MRC schaal
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Fysieke activiteit
14. Percentage patiënten met COPD waarbij de fysieke activiteit aan het begin van de
behandelepisode is gemeten met een activiteitenmeter
15. Percentage patiënten met COPD dat bij laatste meting of bij afsluiting van de
behandelepisode >5000 stappen per dag loopt
Meerdere domeinen in één procesindicator
16. Percentage patiënten met COPD waar bij aanvang van behandeling een 6MWT, CCQ &
activiteitenmeter is afgenomen aan het begin van de behandelepisode is gemeten (om het
profiel vast te stellen)
Kwaliteitseisen
17. De fysiotherapiepraktijk is adequaat ingericht om patiënten met COPD te kunnen
behandelen
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Gedetailleerde weergave van de 17 indicatoren
Op de komende pagina’s presenteren we de totale set van 17 indicatoren inclusief grafieken
met scores op de uitkomsten die verzameld zijn in het project MDS. De uitkomsten zijn
gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en de beginscore van het betreffende meetinstrument. Van
veel praktijken zijn onvoldoende data binnengekomen om patiënten met COPD te stratificeren
in profielen. De uitkomsten zijn daarom nog niet per ziektelast gestratificeerd, omdat er anders
veel praktijken uit de vergelijking zouden wegvallen.
Fysieke capaciteit – uithoudingsvermogen met 6MWT
1.

Percentage patiënten met COPD waarbij de uithoudingsvermogen aan het begin en bij de
laatste behandeling of afsluiting van de behandelepisode is gemeten met de 6MWT.

Rationale

Verbeteren van fysieke capaciteit is een belangrijke doelstelling in de fysiotherapeutische
behandeling van patiënten met COPD. Het periodiek meten van het uithoudingsvermogen met
de 6 minuten wandeltest (6MWT) is een belangrijke voorwaarde om de behandeling in te stellen
en te monitoren.

Teller

Het aantal patiënten waarbij het uithoudingsvermogen aan het begin en bij de laatste
behandeling of bij afsluiting van de behandelepisode is gemeten met de 6MWT

Noemer

Totaal aantal patiënten in de fysiotherapiepraktijk met COPD

Inclusie

Patiënten met COPD > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Case-mix

n.v.t.

Norm

Geen norm vastgesteld. De indicator wordt als monitor ingezet.

Overwegingen
Type indicator

Procesindicator
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2.

Gemiddelde absolute laatste score en in percentage van voorspeld op uithoudingsvermogen
van patiënten met COPD (gemeten met de 6MWT)

Rationale

Verbeteren van fysieke capaciteit is een belangrijke doelstelling in de fysiotherapeutische
behandeling van patiënten met COPD. Het evaluatief meten van het uithoudingsvermogen met
de 6 minuten wandeltest (6MWT) is belangrijk om de behandeling te evalueren.

Specificatie

Laatste met de 6MWT
Aantal patiënten (N)
Gemiddelde absolute laatste meting en als percentage van voorspeld van de
fysiotherapiepraktijk met 80% Betrouwbaarheidsinterval

Inclusie

Patiënten met COPD > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut met een herhaalde
meting op de 6MWT
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Case-mix

Scores gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, beginscore op 6MWT
Stratificatie per patiëntprofiel

Norm

n.v.t.

Overwegingen
Type indicator

Uitkomstindicator
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3.

Gemiddelde verschilscore op uithoudingsvermogen van patiënten met COPD , gemeten bij
aanvang van de behandeling in vergelijking met de laatste meting of bij afsluiting van de
fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met de 6MWT)

Rationale

Verbeteren van fysieke capaciteit is een belangrijke doelstelling in de fysiotherapeutische
behandeling van patiënten met COPD. De verandering in het uithoudingsvermogen, gemeten
met de 6 minuten wandeltest (6MWT) is belangrijk om de behandeling te evalueren.

Specificatie

Beginmeting en laatste meting 6MWT
Aantal patiënten (N)
Gemiddelde absolute verschilscore en als percentage van voorspeld van de fysiotherapiepraktijk
met 80% Betrouwbaarheidsinterval

Inclusie

Patiënten met COPD > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Case-mix

Scores gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, beginscore op 6MWT
Stratificatie per patiëntprofiel

Norm

n.v.t.

Overwegingen
Type indicator

Uitkomstindicator
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4.

Percentage patiënten met COPD waarbij het uithoudingsvermogen met een klinisch relevant
verschil is toegenomen of afgenomen (gemeten met de 6MWT)

Rationale

Verbeteren van fysieke capaciteit is een belangrijke doelstelling in de fysiotherapeutische
behandeling van patiënten met COPD. De verandering in het uithoudingsvermogen, gemeten
met de 6 minuten wandeltest (6MWT), is belangrijk om de behandeling te evalueren. Een
toename van 15-30 meter wordt als klinisch relevant gezien.

Inclusie

Meting met 6MWT aan begin en eind van behandelepisode
Patiënten met COPD > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Teller

Aantal patiënten dat aan het tijdens de laatste meting >15 meter voortuitgang of achteruitgang
scoort op de 6MWT in vergelijking met de eerste meting.

Noemer

Totaal aantal patiënten met COPD waarbij het uithoudingsvermogen aan het begin en aan het
eind van de behandelepisode is gemeten met de 6MWT

Case-mix

Scores gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, beginscore op 6MWT
Stratificatie per patiëntprofiel

Norm

Geen norm vastgesteld. De indicator wordt als monitor ingezet.

Overwegingen
Type indicator

Uitkomstindicator
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Fysieke capaciteit – Spierkracht
5.

Percentage patiënten met COPD waarbij de quadriceps spierkracht aan het begin en bij de
laatste behandeling of bij afsluiting van de behandelepisode is gemeten met een HHD van
Microfet

Rationale

Verbeteren van fysieke capaciteit is een belangrijke doelstelling in de fysiotherapeutische
behandeling van patiënten met COPD. Het periodiek meten van de quadriceps spierkracht met
een handheld dynamometer (HHD) is een belangrijke voorwaarde om de behandeling in te
stellen en te monitoren.

Teller

Het aantal patiënten met COPD waarbij de quadriceps spierkracht aan het begin en als laatste- of
aan het eind van de behandelepisode is gemeten met een HHD van Microfet

Noemer

Totaal aantal patiënten met COPD in de fysiotherapiepraktijk

Inclusie

Patiënten met COPD > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Case-mix

n.v.t.

Norm

Geen norm vastgesteld. De indicator wordt als monitor ingezet.

Overwegingen
Type indicator

Procesindicator
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6.

Gemiddelde absolute laatste score en als percentage van voorspeld op de quadriceps
spierkracht van patiënten met COPD (gemeten met een HHD)

Rationale

Verbeteren van fysieke capaciteit is een belangrijke doelstelling in de fysiotherapeutische
behandeling van patiënten met COPD. Het meten van de quadriceps spierkracht met een
handheld dynamometer (HHD) is belangrijk om de behandeling te evalueren.

Specificatie

Eindmeting/laatste meting met een handheld dynamometer (HHD) van Microfet
Aantal patiënten (N)
Gemiddelde absolute laatste score en als percentage van voorspeld van de fysiotherapiepraktijk
met 80% Betrouwbaarheidsinterval

Inclusie

Patiënten met COPD minimaal > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut met een
herhaalde meting op de HHD-quadriceps spierkracht
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Case-mix

Scores gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, beginscore op HHD
Stratificatie per patiëntprofiel

Norm

n.v.t.

Overwegingen
Type indicator

Uitkomstindicator
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7.

Gemiddelde verschilscore en als percentage van voorspeld op de quadriceps spierkracht van
patiënten met COPD, gemeten bij aanvang van de behandeling in vergelijking met de laatste
meting of bij afsluiting van de fysiotherapeutische behandelepisode (gemeten met een HHD
van Microfet)

Rationale

Verbeteren van fysieke capaciteit is een belangrijke doelstelling in de fysiotherapeutische
behandeling van patiënten met COPD. De verandering in de quadriceps spierkracht, gemeten
met een handheld dynamometer (HHD) is belangrijk om de behandeling te evalueren.

Specificatie

Beginmeting en laatste- of eindmeting met een handheld dynamometer (HHD) van Microfet
Aantal patiënten (N)
Gemiddelde verschilscore en als percentage van voorspeld van de fysiotherapiepraktijk met 80%
Betrouwbaarheidsinterval

Inclusie

Patiënten met COPD minimaal > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut met een
herhaalde meting op de HHD-quadriceps spierkracht
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3, 4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Case-mix

Scores gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, beginscore op HHD
Stratificatie per patiëntprofiel

Norm

n.v.t.

Overwegingen
Type indicator

Uitkomstindicator
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8.

Percentage patiënten met COPD waarbij de quadriceps spierkracht met een klinisch relevant
verschil (gemeten met Microfet HHD)

Rationale

Verbeteren van fysieke capaciteit is een belangrijke doelstelling in de fysiotherapeutische
behandeling van patiënten met COPD. Vooral bij patiënten met profiel 4 die een behandeltraject
ondergaan van maximaal 6 maanden) is de doelstelling gericht op verbeteren van de fysieke
capaciteit. De quadriceps spierkracht kan gemeten worden met een handheld dynamometer
(HHD) van Microfet, waarvan het klinisch relevante verschil (MCID) is bepaald op 7.5 Nm.

Inclusie

Patiënten met COPD minimaal >3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut met een
herhaalde meting op de HHD-quadriceps spierkracht
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Teller

Aantal patiënten dat bij de laatste meting of aan het eind van de behandelepisode > 7.5Nm
voortuitgang of achteruitgang scoort

Noemer

Totaal aantal patiënten met COPD met een eerste en laatste meting in een behandelepisode van
> 3 maanden waarbij de quadriceps spierkracht is gemeten met een HHD van Microfet

Case-mix

Scores gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, beginscore op HHD
Stratificatie per patiëntprofiel

Norm

Geen norm vastgesteld. De indicator wordt als monitor ingezet.

Overwegingen
Type indicator

Uitkomstindicator
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Kwaliteit van leven
9.

Percentage patiënten met COPD waarbij de kwaliteit van leven aan het begin en bij de laatste
behandeling of afsluiting van de behandelepisode is gemeten met de CCQ

Rationale

Het behoud van kwaliteit van leven is een belangrijke doelstelling in de fysiotherapeutische
behandeling van patiënten met COPD. Voorkomen van achteruitgang is bij deze chronische
ziekte een belangrijk uitgangspunt. De Clinical COPD Questionnaire (CCQ) is een vragenlijst
waarmee kwaliteit van leven gemeten kan worden.

Inclusie

Patiënten met COPD > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Teller

Het aantal patiënten met een lopende of afgesloten behandelepisode van > 3 maanden bij wie
minimaal twee keer de kwaliteit van leven is gemeten met de CCQ

Noemer

Totaal aantal patiënten met COPD in de fysiotherapiepraktijk

Case-mix

n.v.t.

Norm

Geen norm vastgesteld. De indicator wordt als monitor ingezet.

Overwegingen

Aanbevolen behandelduur in de COPD-richtlijn varieert per profiel van 26-56 weken
In de richtlijn wordt naast de CCQ ook de COPD Assessment Test (CAT) aanbevolen

Type indicator

Procesindicator
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10.

Gemiddelde laatste score op kwaliteit van leven van patiënten met COPD (gemeten met de
CCQ)

Rationale

Behoud van kwaliteit van leven is een belangrijk doel van de fysiotherapeutische behandeling
van patiënten met COPD. Voorkomen van achteruitgang is bij deze chronische ziekte een
belangrijk uitgangspunt. De Clinical COPD Questionnaire (CCQ) is een vragenlijst waarmee
kwaliteit van leven gemeten kan worden

Specificatie

Er zijn vier vormen in het berekenen van de somscores:
Volledige somscore op de CCQ
Subcategorie symptomen status (item 1+2+5+6)
Subcategorie functionele status (item 7+8+9+10)
Subcategorie mentale status (item 3+4)
Aantal patiënten (N)
Gemiddelde laatste score van de fysiotherapiepraktijk met 80% Betrouwbaarheidsinterval

Inclusie

Patiënten met COPD > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Case-mix

Scores gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, beginscore op CCQ

Norm

n.v.t.

Overwegingen

In de richtlijn wordt naast de CCQ ook de COPD Assessment Test (CAT) aanbevolen. Voor interne
kwaliteitsverbetering kan het zinvol zijn om de subcategorieën weer te geven.

Type indicator

Uitkomstindicator
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11.

Gemiddelde verschilscore op kwaliteit van leven van patiënten met COPD (gemeten met de
CCQ)

Rationale

Behoud van kwaliteit van leven is een belangrijk doel van de fysiotherapeutische behandeling
van patiënten met COPD. Voorkomen van achteruitgang is bij deze chronische ziekte een
belangrijk uitgangspunt. De Clinical COPD Questionnaire (CCQ) is een vragenlijst waarmee
kwaliteit van leven gemeten kan worden.

Specificatie

Er zijn vier vormen in het berekenen van de somscores:
Volledige somscore op de CCQ
Subcategorie symptomen status (item 1+2+5+6)
Subcategorie functionele status (item 7+8+9+10)
Subcategorie mentale status (item 3+4)
Aantal patiënten (N)
Gemiddelde verschilscore van de fysiotherapiepraktijk met 80% Betrouwbaarheidsinterval

Inclusie

Patiënten met COPD > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Case-mix

Scores gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, beginscore op CCQ

Norm

n.v.t.

Overwegingen

In de richtlijn COPD wordt naast de CCQ ook de COPD Assessment Test (CAT) aanbevolen
Voor interne kwaliteitsverbetering kan het zinvol zijn om de subcategorieën weer te geven.

Type indicator

Uitkomstindicator
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12.

Percentage patiënten met COPD waarvan de kwaliteit van leven gedurende de
behandelpisode niet klinisch relevant is verbeterd of verslechterd (gemeten met de CCQ)

Rationale

Behoud van kwaliteit van leven is een belangrijk doel van de fysiotherapeutische behandeling
van patiënten met COPD. Voorkomen van achteruitgang is bij deze chronische ziekte een
belangrijk uitgangspunt. De Clinical COPD Questionnaire (CCQ) is een vragenlijst waarmee
kwaliteit van leven gemeten kan worden en waarvan de minimal clinical important difference
(MCID) is bepaald op 0,4 punten.

Inclusie

Patiënten met COPD > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Teller

Aantal patiënten met COPD dat maximaal 0,4 punten is verbeterd of verslechterd op de
somscore van de CCQ

Noemer

Totaal aantal patiënten met COPD waarvan de CCQ herhaaldelijk is gemeten

Case-mix

n.v.t.

Norm

Geen norm vastgesteld. De indicator wordt als monitor ingezet.

Overwegingen

In de richtlijn COPD wordt naast de CCQ ook de COPD Assessment Test (CAT) aanbevolen

Type indicator

Uitkomstindicator
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Dyspnoe
13.

Percentage patiënten met COPD waarbij de kortademigheid aan het begin van de
behandelepisode is gemeten met de MRC schaal

Rationale

Kortademigheid is een van de symptomen van COPD waarvan het van belang is om die in kaart
te brengen bij de intake om te kijken of er een aangrijpingspunt is voor behandeling.

Inclusie

Patiënten met COPD > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Teller

Het aantal patiënten met een lopende of afgesloten behandelepisode en bij wie kortademigheid
bij aanvang van de behandeling is gemeten met de MRC

Noemer

Totaal aantal patiënten met COPD met een lopende of afgesloten behandelepisode

Norm

Geen norm vastgesteld. De indicator wordt als monitor ingezet.

Overwegingen
Type indicator

Procesindicator

Fysieke activiteit
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14.

Percentage patiënten met COPD waarbij de fysieke activiteit aan het begin van de
behandelepisode is gemeten met een activiteitenmeter

Rationale

Voldoende fysieke activiteit is van belang voor het functioneren van patiënten met COPD.

Inclusie

Patiënten met COPD > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Teller

Het aantal patiënten met een lopende of afgesloten behandelepisode waarbij de fysieke
activiteit aan het begin van de behandelepisode is gemeten met een activiteitenmeter

Noemer

Totaal aantal patiënten met COPD met een lopende of afgesloten behandelepisode

Norm

Geen norm vastgesteld. De indicator wordt als monitor ingezet.

Overwegingen
Type indicator

Procesindicator

65

15.

Percentage patiënten met COPD dat bij laatste meting of bij afsluiting van de behandelepisode
>5000 stappen per dag loopt

Rationale

Voldoende fysieke activiteit is van belang voor het functioneren van patiënten met COPD.

Teller

Het aantal patiënten met COPD dat als laatste meting of bij afsluiting van de behandelepisode
>5000 stappen per dag loopt

Noemer

Totaal aantal patiënten met COPD in de fysiotherapiepraktijk

Inclusie

Patiënten met COPD > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut
Lopende of afgesloten behandelepisode
Gemiddeld aantal stappen per dag gemeten gedurende een periode van 7 dagen
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Case-mix

Scores gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, beginscore op stappenteller
Stratificatie per patiëntprofiel

Norm

Geen norm vastgesteld. De indicator wordt als monitor ingezet.

Overwegingen
Type indicator

Procesindicator

Meerdere domeinen in één procesindicator
16.

Percentage patiënten met COPD waar bij aanvang van behandeling een 6MWT, CCQ &
activiteitenmeter is afgenomen aan het begin van de behandelepisode is gemeten (om het
profiel vast te stellen)

Rationale

Het meten van uithoudingsvermogen (met de 6MWT), kwaliteit van leven (met de CCQ) en
fysieke activiteit (stappenteler) zijn nodig om patiënten te kunnen onderverdelen in profielen

Inclusie

Patiënten met COPD > 3 maanden in behandeling bij de fysiotherapeut
Lopende of afgesloten behandelepisode van > 3 maanden
Lopende of afgesloten behandelepisode
Patiëntprofiel 3,4,5 en 6 (conform concept KNGF-richtlijn COPD)

Teller

Het aantal patiënten met een lopende of afgesloten behandelepisode en bij wie
uithoudingsvermogen (met de 6MWT), kwaliteit van leven (met de CCQ) en fysieke activiteit
(stappenteler) zijn gemeten bij aanvang van de behandeling

Noemer

Totaal aantal patiënten met COPD met een lopende of afgesloten behandelepisode

Norm

Geen norm vastgesteld. De indicator wordt als monitor ingezet.

Overwegingen
Type indicator

Procesindicator
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Kwaliteitseisen
17.

De fysiotherapiepraktijk is adequaat ingericht om patiënten met COPD te kunnen behandelen

Rationale

Om de fysiotherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten met COPD goed uit te
kunnen voeren is het belangrijk dat de praktijk over voldoende faciliteiten beschikt.

Inclusie

Alle praktijken die deelnemen aan de MDS

Teller

Dichotome indicator
Ja: praktijk voldoet aan de criteria zoals geformuleerd bij specificaties, waarbij aan 85% (11 van
de 13 criteria) is voldaan
Nee: praktijk voldoet niet aan de criteria zoals geformuleerd bij specificaties, waarbij aan minder
dan 85% (11 van de 13 criteria) is voldaan

Noemer

n.v.t.

Norm

Norm = Ja

Specificaties

In de praktijk moeten minimaal 9 van de volgende aspecten aanwezig zijn:
1. Fitnessapparatuur (bij voorkeur een geijkte fietsergometer en/of een loopband)
2. Multifunctionele krachtapparatuur (voor training onderste en bovenste extremiteit en romp)
3. Weegschaal
4. Lengtemeter
5. Huidplooimeter
6. Bloeddrukmeter
7. Hartslagmeter
8. Saturatiemeter
9. Hand-held dynamometer
10. Borgschalen (oorspronkelijke of gemodificeerde versie) voor dyspnoe en subjectieve belasting
11. Oefenmateriaal voor functionele training en mobiliteitstraining
12. Voor de 6MWT: stopwatch, 2 pionnen, meetlint, stoel
13. Ruimte: oefenzaal met voldoende ruimte (minimaal 50 m2 bij 4 personen)

Overwegingen

De specificaties zijn gebaseerd op de oude KNGF COPD richtlijn (2008), mogelijk wijken de
genoemde aspecten af van de nieuwe KNGF-richtlijn COPD

Type indicator

Structuurindicator

Uitkomsten praktijken pilot MDS
Praktijken die voldoen (%)
N=125 (88%)
Praktijken die niet voldoen (%)

N=17 (12%)

Totaal

N=142 (100%)
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Bijlage 4. Stroomschema KNGF patiëntenprofielen

NB: De COPD-profielen conform de nieuwe KNGF richtlijn zal eind juli 2020 worden gepubliceerd op
de website van het KNGF

68

Literatuurlijst
1

https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Paginas/prom-toolbox.aspx

2

Van der Wees PJ, Verkerk EW, Verbiest MEA, Zuidgeest M, Bakker C, Braspenning J, de Boer D,
Terwee CB, Vajda I, Beurskens A, van Dulmen SA. Development of a framework with tools to support
the selection and implementation of patient-reported outcome measures. J Patient Rep Outcomes.
2019;3(1):75.
3

van Dulmen S, van der Wees P, Nijhuis-van der Sanden R. Ontwerp van een minimale dataset voor
patiënten met COPD en COPD in de fysiotherapie. Nijmegen, IQ healthcare, 2017.
4

Verburg AC, van Dulmen SA, Kiers H, Nijhuis-van der Sanden MWG, van der Wees PJ. Development
of a standard set of outcome measures for non-specific low back pain in Dutch primary care
physiotherapy practices: a Delphi study. Eur Spine J. 2019;28(7):1550-1564.
5

Meerhoff GA, van Dulmen SA, Maas MJM, Heijblom K, Nijhuis-van der Sanden MWG, Van der Wees
PJ. Development and Evaluation of an Implementation Strategy for Collecting Data in a National
Registry and the Use of Patient-Reported Outcome Measures in Physical Therapist Practices: Quality
Improvement Study. 2017;97(8):837-851.
6

Swinkels RAHM, van Peppen RPS, Wittink H, Custers JWH, Beurskens AJHM. Current use and
barriers and facilitators for implementation of standardised measures in physical therapy in the
Netherlands. BMC Musculoskelet Disord. 2011;12:1–15.
7

Zwerink M, et al. Relationship between daily physical activity and exercise capacity in patients with
COPD" Respir Med. 2013;107(2): 242-248.
8
Alahmari, A. D., et al. Daily activity during stability and exacerbation of chronic obstructive
pulmonary disease. BMC Pulm Med. 2014;14: 98.
9
https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/PublishingImages/Indicatorstandaard%202.0.pdf
10

Paul van Kessel, Mattanja Triemstra, Dolf de Boer. Handreiking voor Het meten van kwaliteit van
zorg met Patient rePorted outcome measures. Nivel, Utrecht.
11

https://www.nivel.nl/nl/nzr/zorgverlener/fysiotherapie/patientkenmerken

12

Bohannon RW, Crouch R. Minimal clinically important difference for change in 6-minute walk test
distance of adults with pathology: a systematic review. J Eval Clin Pract. 2017; 23(2): 377-381.
13

Vaidya T, Beaumont M, de Bisschop C, Bazerque L, Le Blanc C, Vincent A, Ouksel H, Chambellan A.
Determining the minimally important difference in quadriceps strength in individuals with COPD
using a fixed dynamometer. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018;13:2685-2693
https://doi.org/10.2147/COPD.S161342
14

Smid DE, et al. Responsiveness and MCID Estimates for CAT, CCQ, and HADS in Patients With COPD
Undergoing Pulmonary Rehabilitation: A Prospective Analysis. J Am Med Dir Assoc. 2017;18(1): 5358.
15

Spruit MA, Van't Hul A, Vreeken HL, Beekman E, Post MHT, Meerhoff GA, Van der Valk AL, Zagers
C, Sillen MJH, Vooijs M, Custers J, Muris J, Langer D, Donkers J, Bregman M, Tissink L, Bergkamp E,
Wempe J, Houben-Wilke S, Augustin IML, Bij de Vaate E, Franssen FFM, Van Ranst D, Van der Vaart
H, Antons J, Van Doormaal M, Koolen EH, Van der Wees P, Van Snippenburg R, Janssen DJA, Simons
S. Profiling of Patients with COPD for Adequate Referral to Exercise-Based Care: The Dutch Model.
Sports Med. 2020 Apr 24 [Epub ahead of print]

69

