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Data Scientist?
• Wetenschap, Zorg, ICT, Kwaliteit



Aantoonbaar betere kwaliteit leveren



Fasen in het PULSE project

1. Consensus

4. Analyse 3. Dataverzameling

2. Infrastructuur

Proces herdefiniërenTerugkoppeling



Consensus

• Wat is kwaliteit?
• Wie bepaalt?
• Wat is logistiek haalbaar?
• Belasting voor de zorgverlener?
• Belasting voor de patiënt?
• Wat zijn de (extra) kosten?
• Wie mogen gegevens inzien/ publiceren?

1. Consensus

4. Analyse 3. Dataverzameling

2. Infrastructuur
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Hoe gaan we meten?
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Operatie

• Meettraject bouwer
• Meettraject engine

1. Consensus

4. Analyse 3. Dataverzameling

2. Infrastructuur

Tijd



Open source meet platform



Wat gaan we meten?   Xpert Clinic

Voor 100+ behandelingen 8 meettrajecten:
• Kort (3 maanden) of lang (12 maanden):

– Duim, vinger, pols

• Dupuytren, Zenuw(de)compressie
• pre-OK, post OK: 6 weken, 3, 6, 12 maanden
• 9 soorten vragenlijsten voor patiënt, 8 voor de zorgverlener:

– Kracht, goniometrie, pijn, handfunctie, tevredenheid, bejegening, 
risicofactoren, return to work

• Afhankelijkheden binnen en tussen vragenlijsten
• Persoonlijke webpagina voor het gehele behandeltraject
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Patiënt compliance:
65%-50%

Zorgverlener compliance: 
Intake:    95%-60%

In 18 maanden:
14.474 trajecten gestart
69.094 e-mails 
60.310 vragenlijsten
43.090 metingen



Voordelen voor patiënt en zorgverlener
• Therapeut/arts - patiënt gesprek
• Veiligheid: Intake & anesthesie lijsten
• Extreme waarde detectie
• Patiënt: Individuele informatie en prognose
• Kwaliteitsinformatie per arts, kliniek, behandeling

VAS pijn en Hand functie
Intake

7 jan. 2013
6 weken

10 mrt. 2013
3 maanden

22 apr. 2013

Kenmerk QDRP-
JUL3

VW8I-
TY3T

TK8G-
NBOB

Hoeveel pijn heeft u gemiddeld gehad in 
de afgelopen week?

79 25 18

Hoeveel pijn heeft u de afgelopen week 
gehad in rust?

64 6 3

Hoeveel pijn heeft u de afgelopen week 
gehad tijdens belasten?

91 43 34

Hoe heeft u in de afgelopen week de 
functie van uw hand ervaren?

65 41 76

Hoe tevreden bent u op dit moment met 
uw hand?

10 52 57



Arts prestatie dashboard  

intake 6 weken 3 maanden 6 maanden 12 maanden
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Resultaten project Pulse:

• Consensus over de inhoud van kwaliteitsregistraties in 7 
medische velden

• Open source software platform ontwikkeld voor het 
meten van het effect van behandelingen: GemsTracker

• Implementatie en integratie in het zorgproces:
– Efficiënter, veiliger, digitaal proces 
– Personeel opgeleid te werken met nieuwe informatie(systeem)
– Terugkoppeling voor betere kwaliteit in zorg



Meten is weten: van analyse naar beleid

• Welke operaties hebben het meeste effect?
• Welke patiënten hebben het meeste baat bij welk soort 

behandeling?
• Hoe goed kunnen we het effect van een behandeling bij 

een individuele patiënt voorspellen?
• Welke behandelingen zijn het meest kosten-effectief

(op korte en lange termijn) ?
• Welke artsen presteren het beste en waarom?
• Wat bepaald de patiënt tevredenheid?


