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Hoe raken we de juiste snaar in de Zuid-Limburgse proeftuinen?

Disclosure belangen Esther van den Bogaart, Sofie van Hoof, Tessa Quanjel en
Daan Westra
Geen (potentiële) belangenverstrengeling

Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met
bedrijfsleven

Geen

Sponsoring of onderzoeksgeld
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I.

Anders Beter - Zorgpad Artrose
Esther van den Bogaart

II.

Blauwe Zorg – Pilot en randvoorwaarden
Sofie van Hoof

III.

Blauwe Zorg - Stadspoli
Esther van den Bogaart

IV.

MijnZorg – PlusPunt
Tessa Quanjel

V.

Reflectie op de zorgkosten
Daan Westra

Anders Beter – Zorgpad Artrose
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Anders Beter - Zorgpad Artrose
Zorgpad ‘Gezond Bewegen bij Artrose’
• Start implementatie pilot: februari 2015
• Doelgroep: patiënten met knie- en heupartrose
• Uitgangpunt: stepped care op basis van NHG-standaard
• Doel van het Zorgpad:
- Onnodige diagnostiek verminderen
- Onnodige verwijzingen orthopeed verminderen
- Hit ratio (gewrichtsvervangende operaties) verhogen

• Pilot evaluatie:

- Kwalitatief onderzoek: interviews 12 zorgprofessionals & 15
patiënten (november 2015 t/m mei 2016)
- Kwantitatief onderzoek: data Zorgdomein, Zuyderland en CZ

Kwalitatief onderzoek
Uitkomsten
• Zorgprofessionals zijn positief en verwachten minder
(onnodige) verwijzingen naar orthopeed
• Succesvolle implementatie verdient aandacht
• Patiënten zien röntgenfoto vaak als noodzakelijk
• Patiënten zijn tevreden over gehele artrosezorg,
maar kennis en informatie over artrose, het Zorgpad
en andere behandelingen is beperkt
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Kwantitatief onderzoek

Aantal diagnostiek aanvragen
(per 1.000 verzekerden)

Knie en heup gerelateerde diagnostiekaanvragen door huisartsen
(per 1.000 verzekerden)
35,00

Controle regio's Limburg

30,00

Westelijke mijnstreek
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Kwantitatief onderzoek
Dossieronderzoek naar verwijzingen conform Zorgpad, diagnose en hit ratio
(februari 2015 t/m oktober 2016)

* = groepen verschillen significant (p < 0,05)
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Anders Beter - Zorgpad Artrose
Kernboodschappen
Kwalitatief onderzoek:
• Zorgprofessionals: Zorgpad heeft potentie indien breder
geïmplementeerd
• Patiënten: tevreden over zorg maar gebrek aan kennis over
artrose en behandeling
Kwantitatief onderzoek:
• Afname van knie en heup gerelateerde diagnostiek
• Ruim de helft van huisartsen verwijst conform het Zorgpad
• Zorgpad leidt tot significant betere verwijzingen, maar geen
significant hogere hit ratio (kleine n)

5

