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Lasagna’s law

Spiegeltherapie

“De beschikbaarheid van patiënten daalt op het moment dat een klinische studie begint om pas
weer op zijn oude niveau terug te keren als de studie afgelopen is.”
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Lasagna’s law

Consequenties van Lasagna’s law
80% van ZonMW gefinancierde trials
heeft te maken met inclusieproblemen

 Effectiviteitstudies zijn duur en langdurig
 Veel vragen over effectiviteit blijven onbeantwoord en daardoor:
• Krijgen patiënten mogelijk niet de optimale behandeling
• Krijgen patiënten mogelijk onnodige behandelingen
• Vergoeden verzekeraars behandelingen niet ivm onvoldoende bewijs.

Wat als…
Alle behandelde patiënten onze onderzoekspopulatie zijn?
We alle diagnostiek, alle behandelingen en alle uitkomsten
gestructureerd vastleggen?
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Hand Wrist Study Group

Waar te beginnen? Meettrajecten

Routinematige uitkomstmetingen bij hand- en polsaandoeningen
Form for healthcare prof.

• Welke metingen?
• Bij welke patiënten
• Op welke tijdstippen?

Consensus meettrajecten

Start
treatment

Health status

Questionnaire for patient

Track

baseline

3 months

12 months

All tracks

• VAS: pain, function,
satisfaction
• PSFS
• EQ5D

• VAS: pain, function,
satisfaction
• PSFS
• Return to Work
• Satisfaction treatment
result
• PREM
• EQ5D

• VAS: pain, function,
satisfaction
• PSFS
• Return to Work
• Satisfaction treatment
result
• EQ5D

Thumb

• MHQ
• Thumb ROM
• Grip & Pinch
strength

• MHQ
• Thumb ROM
• Grip & Pinch strength

• MHQ
• Thumb ROM
• Grip & Pinch strength

Finger

• MHQ
• Finger ROM
• Grip strength

• MHQ
• Finger ROM
• Grip strength

• MHQ
• Finger ROM
• Grip strength

Wrist

• PRWHE
• Wrist ROM
• Grip strength

• PRWHE
• Wrist ROM
• Grip strength

• PRWHE
• Wrist ROM
• Grip strength

Compression
neuropathy

• BCTQ

• BCTQ

Dupuytren

• MHQ
• Finger and/or
Thumb ROM

• MHQ
• Finger and/or Thumb
ROM

Onze
meettrajecten

• MHQ
• Finger and/or Thumb
ROM
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Automatisch data verzamelen
▪
▪
▪
▪

Data veiligheid

▪

Intelligentie binnen vragenlijsten

▪

Intelligentie tussen vragenlijsten en meetmomenten

▪

Computer adaptive testing

▪

Default gegevens invullen

▪

…

Rechtenmanagement: wie mag was?

Bijv: Als iemand geen werk heeft dan vervolgvragen stellen over soort werk

Meettrajecten eenvoudig toewijzen, direct vanuit EPD
Vragenlijsten en formulieren automatisch versturen

Bijv: Als iemand op intake aangeeft een probleem te hebben in de linkerhand, dan bij alle
toekomstige vragenlijsten vragen naar de linkerhand

Op basis van tijdstippen of afspraken
Automatisch herinneringen

Dezelfde informatie met minder vragen verzamelen

Via mail, SMS of een portal

▪

Efficiënt en intelligent data verzamelen

Vragenlijsten en formulieren voor:

Een professional hoeft vooraf ingevulde gegevens alleen te corrigeren

Patiënten
Professionals
Relaties van patiënten (e.g., ouders/verzorgers, school, mantelzorgers).

▪
▪

Data uit devices en wearables
…

The Track Engine: Gemstracker

Wetenschappelijk onderzoek met
observationele klinische data
Characterizing patients,
patient journeys and clinical outcome

Understanding & predicting
individual treatment outcome

Bron: Man in Black

Comparing effectiveness of
treatment effects

Bron: Patrick Ryan, OHDSI
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Compliance

95.618 behandelingen in september 2021
Patient-Reported
Outcomes

Therapist-reported outcomes:
strength en range of motion

Routine Outcome
Measurement
Internal & external reporting:
This is what we do!
These are our outcomes!

Treatment outcomes:
How are our outcomes (compared to others)?
Do outcomes change if treatment changes?

Worldwide one of
the largest datasets

Evidence on
effectiveness of
most common
treatments

Knowledge of
factors that
determine and
predict outcomes

8 PhD dissertations
>35 publications in
3years

Scientific research:
What new knowledge can we
obtain?

Clinician and
center
level

Societal
level
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Patient Information:
Who is sitting in front of me?
Did the health of this patient change?

Expectations & shared decision making:
What can I expect?
What is the best treatment for me?

Routine Outcome
Measurement
Internal & external reporting:
This is what we do!
These are our outcomes!

Treatment outcomes:
How are our outcomes (compared to others)?
Do outcomes change if treatment changes?

Scientific research:
What new knowledge can we
obtain?

Meer informatie tijdens consult en
efficiënter gesprek

Individual patient
level

Clinician and
center
level

Societal
level

Meettraject klinische CVA Rijndam
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Extreme waarde detectie

Wat kan ik verwachten: geïntegreerde predictiemodellen

Wat kan ik verwachten: geïntegreerde predictiemodellen

Real time dynamische predictie van het
herstel na een CVA
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Patient Information:
Who is sitting in front of me?
Did the health of this patient change?

Expectations & shared decision making:
What can I expect?
What is the best treatment for me?

Individual patient
level

EEN WIN-WIN VOOR DE KWALITEIT VAN ZORG
EN WETENSCHAP
RUUD SELLES

Internal & external reporting:
This is what we do!
These are our outcomes!

Treatment outcomes:
How are our outcomes (compared to others)?
Do outcomes change if treatment changes?

Clinician and
center
level

MET DANK AAN VELE COLLEGA’S VAN ERASMUS
MC, RIJNDAM EN XPERT CLINICS
Email: r.selles@erasmusmc.nl
Twitter: @Ruudselles

Scientific research:
What new knowledge can we
obtain?

Societal
level
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