Diagnostisch
Toetsoverleg,
spiegelinformatie en andere
beslissingsondersteuning

SHO biedt u een aantal producten ter ondersteuning van uw
diagnostiek.
Het Diagnostisch Toets Overleg (DTO) is een moment van
intervisie waarbij uw eigen aanvraaggedrag gespiegeld
wordt met dat van andere aanvragers. Er wordt gediscussieerd over de relevante richtlijnen en u wordt bijgepraat over
de laatste ontwikkelingen.
Spiegelinformatie helpt u om zelfstandig uw aanvraaggedrag te vergelijken met de SHO-referentiegroep.
Nascholing en naslagdocumenten bieden u en uw medewerkers de mogelijkheid om kennis en bekwaamheid op peil
te houden.
Probleemgeoriënteerde aanvraagformulieren en diagnostische paden helpen u in het kiezen van de juiste diagnostiek
en in de interpretatie ervan.
Een laboratoriumspecialist of andere inhoudsdeskundige
is ten alle tijden bereikbaar ten behoeve van intercollegiaal
overleg.

Diagnostisch Toetsoverleg (DTO)

Het DTO heeft als doel om diagnostiek bewuster en gerichter
in te zetten en uw kennis over de richtlijnen en de laatste ontwikkelingen van diagnostiek te vergroten. Onderwerpen die
veel aan bod komen zijn anemie, leverfunctiestoornissen en
nierfunctiestoornissen.

Het DTO is opgebouwd uit drie onderdelen.
●
Casuïstiek of kennistoets. Een casus of kennistoets kan
dienen als inleiding op het gekozen onderwerp. Aan de
hand hiervan worden ervaringen uitgewisseld over de
aangevraagde diagnostiek en de interpretatie ervan.
●
Spiegelinformatie. De spiegelinformatie van de betreffende deelnemers staat in het DTO centraal. Van
de individuele deelnemers worden kenmerken van het
aanvraaggedrag in kaart gebracht, zoals het aantal
aanvragen van een bepaalde test en de herhaalfrequentie ervan. Diagnostische opbrengst is een parameter waaruit kan worden afgeleid in welk deel van
de gevallen een aangevraagde test ook daadwerkelijk
afwijkend was. Spiegelinformatie wordt vergeleken met
de verschillende vergelijkingsgroepen, bijvoorbeeld
met de DTO-groep en de SHO-referentiegroep. Naast
specifieke spiegelinformatie toegespitst op het gekozen
onderwerp komt ook algemene spiegelinformatie over
het aanvraaggedrag aan bod, zoals jaartotalen en de
top-25. De spiegelinformatie wordt gecorrigeerd voor
praktijkgrootte.
●
Presentatie en discussie. De laboratoriumspecialist
of een andere inhoudsdeskundige geeft een korte presentatie over het gekozen onderwerp, waarin de NHGstandaarden en andere richtlijnen en/of relevante ontwikkelingen of publicaties worden besproken. Ook de
voorspellende waarde en de kosten van de diagnostiek
komen hier aan bod. Tijdens de discussie kunnen werkafspraken worden gemaakt in het te volgen diagnostisch
beleid. Indien nodig of gewenst kan na dato een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of de bespreking
heeft geresulteerd in een veranderd aanvraaggedrag.
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Figuur: Voorbeeldgrafiek spiegelinformatie met de aanvragen van de verschillende anemie-parameters per aanvrager.

het laboratoriumonderzoek stelt SHO een aantal naslagdocumenten beschikbaar. Hierin worden handvatten geboden voor
de aanvraag, afname, transport en interpretatie van diagnostiek. U vindt er antwoorden op de meest voorkomende vragen.
De documenten zijn te raadplegen op onze website.
Andere beslissingsondersteuning die SHO biedt zijn een probleemgeoriënteerd aanvraagformulier en diagnostiekpaden.
De verschillende aanvraagformulieren zijn probleemgeoriënteerd en gebaseerd op de LESA-standaard ‘Rationeel
Aanvragen van laboratoriumdiagnostiek’. Zij sluiten aan op
de vigerende NHG-standaarden en andere richtlijnen. Op
deze manier verzekert u zich van evidence- en consensusgebaseerde, doelmatige diagnostiek.

De organisatie van een DTO vindt plaats op verzoek van de
huisartsen. Een DTO duurt ongeveer 1,5 uur en vindt plaats
op een door u gekozen locatie. Naast huisartsen zijn ook apothekers en andere medewerkers van uw praktijk welkom. Het
DTO wordt veelal lokaal geaccrediteerd via de Erkend Kwaliteits Consulent. Er zijn geen kosten verbonden aan het DTO.

Spiegelinformatie

Om zelfstandig uw aanvraaggedrag te beoordelen biedt SHO
u individuele spiegelinformatie. Deze wordt op verzoek aan u
verstuurd. In een overzichtelijk rapport vindt u de jaarstatistieken van de door u aangevraagde diagnostiek, uitgezet tegen de
SHO-referentiegroep.

Nascholing, documentatie en andere beslissingsondersteuning
Om de kennis en bekwaamheid van u of uw medewerkers over
een specifiek onderwerp te vergroten kan SHO een nascholing
organiseren. SHO heeft nascholingen over o.a. bloedafname,
drugstesten en het urinesediment. De gehanteerde werkvorm
en eventuele accreditatie worden afgestemd met de aanvrager.
Ten behoeve van een goede uitvoering en interpretatie van

In een aantal geprotocolleerde diagnostiekpaden biedt SHO u
beslissingsondersteuning door stapsgewijs door te testen en/
of interpretatieve commentaren toe te voegen. Zo worden in
het onderzoek naar anemie en virusserologie aan de hand van
screenende testen wel of geen vervolgtesten toegevoegd en
worden de uitkomsten van commentaar voorzien die de interpretatie van de uitslagen vergemakkelijken.

Intercollegiaal overleg

Voor inhoudelijke vragen over specifieke patiënten, laboratoriumuitslagen of diagnostiek kunt u onze laboratoriumspecialisten of andere inhoudsdeskundigen consulteren voor
intercollegiaal overleg. U vindt de actuele contactgegevens en
informatie over bereikbaarheid op de website van SHO.

Geïnteresseerd of meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in DTO of één van de andere genoemde
producten? Neem dan contact op met uw regiomanager. Zij
kunnen u informeren over de mogelijkheden. Op onze website
www.sho.nl vindt u de actuele lijst van onderwerpen voor een
DTO.
Vanzelfsprekend geldt dat wij -zonder uw toestemmingspiegelinformatie niet delen met derden.
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