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De stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen patiënten, dokters en
revalidatie-instellingen. Samen willen zij de revalidatiezorg in Nederland verbeteren door
systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, te analyseren, te vergelijken en te
verspreiden.
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kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail
naar info@revalidatie-impact.nl.

1. Oprichting Wetenschappelijke Raad
Stichting Revalidatie Impact heeft in september 2020 leden voor de Wetenschappelijke
Raad benoemd. In de Wetenschappelijke Raad nemen prof.dr. C.A.M. (Coen) van
Bennekom, prof.dr. J.H.B. (Jan) Geertzen, dr. P.H. (Paulien) Goossens, dr. L.D. (Leo)
Roorda en dr. J. (Jorrit) Slaman zitting.
Met deze vijf ervaren, enthousiaste revalidatieartsen en onderzoekers is er veel kennis om Stichting
Revalidatie Impact inhoudelijk door te ontwikkelen.
De Wetenschappelijke Raad adviseert het bestuur van de stichting over uitkomstmaten en de
wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van klinimetrie. Daarnaast toetst de
Wetenschappelijke Raad het wetenschappelijk kader waarbinnen de stichting opereert en kan
gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur en directie van de stichting.
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2. Eerste Expertgroep van start
Naast de Wetenschappelijke Raad is inhoudelijke inbreng van Expertgroepen van grote
waarde.
In de statuten van de Stichting Revalidatie Impact staat beschreven dat de stichting een bestuur,
directie, Wetenschappelijke Raad en Expertgroepen heeft.

De Expertgroepen van Stichting Revalidatie Impact adviseren de Wetenschappelijke Raad over de
meest geschikte patiënt relevante meetinstrumenten en rapportages per (hoofd)diagnosegroep. In
de Expertgroepen komen deskundigen met kennis van een bepaalde diagnosegroep en de
bijbehorende klinimetrie. In de Expertgroep Kinderen zullen plaatsnemen: Inez van der Ham,
Fabienne Schasfoort, Marie-Anne Kuijper, Bianca Impelmans en Marjolijn Ketelaar. Deze ervaren,
betrokken revalidatieartsen en onderzoekers zullen zich de komende periode buigen over een
eerste dataset voor de kinderrevalidatie.
De werving voor de Expertgroep NAH loopt en andere expertgroepen zullen vanaf 2021 volgen.

3. Afronding pilotfase, verdere uitrol
Afgelopen augustus heeft Stichting Revalidatie Impact samen met vijf revalidatieinstellingen de pilotfase van de gegevensaanlevering afgerond.
Deze leerzame fase heeft het fundament voor de verdere gegevensaanlevering gelegd. Wij willen
de deelnemers aan de pilotfase hartelijk danken voor hun medewerking!
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Na deze testfase zijn de nieuwe handleidingen verspreid en de databases live gegaan.

Nieuwe instellingen zijn groepsgewijs benaderd om de gegevensaanlevering op te starten. Wij
hopen voor het einde van 2020 een start te maken met de derde groep. Andere leden van
Revalidatie Nederland worden in 2021 benaderd om de aansluiting op te starten.

4. Infographic en patiëntenfolder
Stichting Revalidatie Impact heeft een Infographic en patiëntenfolder met informatie over de
gegevensaanlevering ontwikkeld.
De Infographic geeft voor professionals bondig de belangrijkste informatie over de
gegevensaanlevering weer. De folder is gericht op patiënten waarvan gegevens in aanmerking
komen voor de Revalidatie Impact Scores. Deze documenten komen op korte termijn beschikbaar
en zullen dan verder worden verspreid via de website www.revalidatie-impact.nl en de
nieuwsbrieven van de VRA en Revalidatie Nederland.

5. Jaarplan en doelstellingen 2021
In de Nederlandse zorgsector nemen behandelmogelijkheden toe, waardoor de zorgkosten
potentieel verder zullen stijgen. Hierdoor is het steeds noodzakelijker stil te staan bij een
doelmatige besteding van de beschikbare middelen. Dat betekent zo gunstig mogelijke
uitkomsten bij zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo min mogelijk kosten.
De Stichting Revalidatie Impact wil de medisch specialistische revalidatiezorg in Nederland
verbeteren door systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, te analyseren, te
vergelijken en te verspreiden. Deze uitkomsten komen in een landelijke databank, de Revalidatie
Impact Scores. Daar is op een valide en betrouwbare wijze te zien wat de medisch specialistische
revalidatie aan waarde toevoegt. Dit draagt bij aan transparantie en structurele
kwaliteitsverbetering.
Onlangs is het jaarplan van Stichting Revalidatie Impact voor 2021 vastgesteld. Hierin worden de
doelstellingen voor 2021 benoemd en wordt ook een doorkijk gegeven naar de doelstellingen in
2022 en 2023.
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Een paar belangrijke doelstellingen voor 2021:
• De oorspronkelijke dataset is uitgebreid met 2 nieuwe uitkomstmaten.
• Alle leden van Revalidatie Nederland leveren 1 keer per kwartaal de uitkomstmaat voor
klinische CVA patiënten (meetinstrument USER) en chronische pijn patiënten (meetinstrument
PDI) aan. We starten de gegevensaanlevering van de nog te bepalen nieuwe uitkomstmaten
aan Revalidatie Impact Scores op.
• Deelnemende instellingen kunnen hun eigen uitkomstinformatie, (benchmark)overzichten en
datakwaliteit ontsluiten.
• Er zijn tenminste 2 nieuwe Expertgroepen opgericht.

6. Toekomstplannen: Revalidatieregister
Het is de uiteindelijke ambitie om met enkele partners een register te ontwikkelen waaruit
blijkt welke patiëntengroepen we behandelen, welke revalidatiebehandeling zij ontvangen,
wat die behandeling kost, en wat die behandeling de patiënt oplevert.
Dit project wordt stapsgewijs en in onderdelen aangepakt. Momenteel wordt op drie fronten aan dit
register gewerkt: via de ontwikkeling van patiëntgroepen, via een uniform kostprijsmodel en via de
uniforme verzameling van uitkomstmaten. Bovendien is er op verschillende plaatsen al flink
nagedacht hoe we de verschillende datastromen samen kunnen brengen om bovenstaand doel te
bereiken. Belangrijke elementen en voorwaarden zijn hierbij:
• Landelijke uniformiteit in registratie (patiëntgroepen, medische registratie, registratie van
activiteiten en doelen, uitkomstmaten)
• Registratie aan de bron
• Verplicht voor leden van Revalidatie Nederland
• Kort cyclische aanlevering en terugkoppeling (snelle feedback-loop)
• Dataprotocol voor het verzamelen, beheer en gebruik van de data
• Duidelijke governance
• Betrokkenheid van patiënten, dokters en bestuurders essentieel
• Een veilige data-infrastructuur met heldere weergave van data uit het register
Revalidatie Impact focust zich op de uniforme verzameling van uitkomstmaten. Gelijktijdig zal
natuurlijk intensief met dit bredere initiatief meegedacht worden.
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