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Statement WHO over MS 

Achtergrond informatie multiple sclerose 



Achtergrond informatie multiple sclerose  

•  Man : vrouw = 1 : 2 à 3 

•  Voorkomen 1 per 1000 

•  Begin meestal tussen 20-40 jaar 

•  Onvoorspelbaar ziektebeloop 

•  Hoeft niet te leiden tot invaliditeit 

•  Groeiend aantal behandelingsmogelijkheden 
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Achtergrondinformatie VUmc MS Centrum 

Hét nationaal referentiecentrum voor MS in Nederland: 
 
•  400 nieuwe verwijzingen per jaar (>90% second opinions) 

•  Diagnostische vraag en/of therapeutische vraag 

•  Verwijzingen uit heel NL 

•  Directe MS zorg: 1000-1200 patiënten in Vumc 
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Achtergrondinformatie VUmc MS Centrum 

Wetenschappelijke output MS Centrum VUmc: 
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Bron: expertscape.com, juli 2016 



Basisprincipe Value Based Health Care  
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+ 

effectiviteit -  +
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Patiënt: effectiviteit  
Maatschappij: kosten 

 
Waarde  

 
=𝑔𝑒𝑝𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑖𝑑 × 𝑼𝒊𝒌𝒐𝒎𝒔𝒕𝒆𝒏 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑑𝑒 
𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡/𝑲𝒐𝒔𝒕𝒆𝒏 𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑧𝑒 𝑢𝑖𝑡𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛    

  



VUmc MS Centrum 

Kosteneffectiviteit ten opzichte van twee andere MS centra: 
 
•  lagere kosten per jaar >20% 

•  hogere kwaliteit: utility, relapse 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wat vindt de patiënt ervan? 
 
Kwaliteit van geleverde zorg: 8.65 
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Waardebepaling van geleverde zorg: 

•  Hoe stel je ziektewinst ofwel mindere achteruitgang bij een chronische 
aandoening zoals MS vast? 

•  Wat is de beste manier om verbeteren van kwaliteit van leven te meten? 

•  Welke kosten zijn hier mee gemoeid? 

•  Generieke uitkomstmaten: EQ-5D of SF-6D 

•  Ziektespecifieke uitkomstmaten: aandacht voor moeheid, cognitie 

•  Internationaal en nationaal voor MS geen consensus 

•  Samen met Erasmus MC: welke uitkomstmaten voor MS? 
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Voorbeeld: uitkomstmaten bij borstkanker 

EORTC QLQ-BR23 

BREAST-Q 

CTCAE v4.0 

EORTC QLQ-C30 

BREAST-Q 

EORTC QLQ-C30 

EORTC QLQ-LMC21 

FACT-ES 

EORTC 
QLQ-BR23 

EORTC QLQ-C30 



Tijdens consult in spreekkamer kunnen 
de resultaten besproken worden  

Voorbeeld: uitkomstmaten bij borstkanker 



Value Based Health Care volgens principe van Porter 
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Contact met Mellen Center for Multiple Sclerosis Cleveland Clinic:  
 
•  Welke mogelijkheden in Epic? 

•  Software geïntegreerd in Epic  waardoor duidelijker overzicht MS 
klinische, radiologische en patiëntgerapporteerde uitkomstmaten 
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Mellen Knowledge Program:  
Clinician and Patient-reported outcomes 

•  Clinician-entered: 
–  Timed 25 foot walk (sec) and assistive device 

–  9-hole peg test – right (sec) 
–  9-hole peg test – left (sec) 

–  Number of falls in the last month 

–  OCT metrics (at time of OCT) 

•  Patient-reported: 
–  European Quality of Life (EQ-5D) 
–  Patient Health Questionnaire (PHQ-9) 
–  MS Performance Scales 
–  Neuro-QOL v1.0 



VUmc MS Centrum wat bieden wij nu: 

Tweede meningen spreekuren:  
 
•  Multidisciplinair: neuroloog en radioloog 

•  Diagnose 

•  Behandelingsadvies 

•  > 400 verwijzingen per jaar 

•  “One stop” 
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VUmc MS Centrum: wat bieden wij nu? 

Chronische MS zorg: 
 
•  Spreekuur 

•  Multidisciplinair: neuroloog, radioloog, revalidatiearts, medisch 
psycholoog, MS-verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en 
maatschappelijk werkende  

•  Volgens meest recente inzichten  

•  Regelmatig update protocollen 
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VUmc MS Centrum – overwegingen toekomst 

Chronische MS zorg: 
 
Organiseer de zorg rondom de patiënt/aandoening en niet per specialisme: 
 
•  Patiënt met bepaalde aandoening centraal 
 
•  1 unit voor de MS zorg waar medische disciplines rondom deze aandoening 

georganiseerd zijn 

•  Neuroloog, revalidatiearts, uroloog, oogarts, medisch psycholoog, MS-
verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en maatschappelijk 
werkende  

•  1 centraal aanmeldpunt/contactadres 
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VUmc MS Centrum – overwegingen toekomst 

Chronische MS zorg: 
 
Organiseer de zorg rondom de patiënt/aandoening en niet per specialisme 
 
Vraagt om veel veranderingen: 

•  Locatie 

•  Bekostiging 

•  Hoofdbehandelaarschap 

•  Hoe integreer je dit in hele ziekenhuis? 
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VUmc MS Centrum – proeftuin VBHC - schets 

Vanuit patiënt bij jaarcontrole: 
  
•  Enkele weken voor consult online vragenlijst invullen 

•  Planning obv evaluatie vragenlijst en overleg met patiënt: bij welke 
disciplines consult 

•  Dag van afspraak: geïndividualiseerde zorgstraat op een gang 

•  Indien nodig overleg tussen verschillende disciplines 

•  Behandelingsadvies 

•  Centraal aanspreekpunt: case manager 
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Proeftuin VBHC VUmc MS Centrum 

Samenvatting: 

1.  IPU voor MS: mooi concept met kansen, ook veel uitdagingen, 
tussenoplossing mogelijk? 

2.  Uitkomstmaten: eerste stappen zijn gezet 
3.  Vergoeding voor hele keten van MS zorg in VUmc: pilot mogelijk? 
4.  Integreren van zorg over verschillende locaties: versterken van 

samenwerken in netwerken 
5.  Landelijke dekking; vergroten “geographic reach” de beste zorg 

toegankelijk voor iedereen 
6.  IT platform: aandacht voor wat er meer mogelijk is binnen EPIC of 

andere software 
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Proeftuin VBHC VUmc MS Centrum 
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Dank voor uw aandacht! 


