
14 Maart 2019 



Coöperatie VGZ | 2

• Wij zijn één van de regisseurs in het stelsel.

• Wij zijn primair verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van 

zorg. 

• Inzet op zinnige zorg, betere zorg tegen lagere kosten, zien wij 

als een belangrijk middel om dat te realiseren. 

• Wij geven zorgaanbieders de ruimte voor verbetering kwaliteit 

op basis van gedeelde visie.

• We laten ons leiden door koplopers die ons laten zien welke 

zorg zinnig is én we werken actief samen met patiënten 

verenigingen.. 

Presentatie zorginkopers/160119 VGZ Maatschappelijke rol.mp4


Stelling: Betere zorg en lagere kosten, gaat dat hand in hand? 



Zinnige Zorg is duurzame manier naar toegankelijke én betaalbare zorg nu 

en in de toekomst..

…daarom is effectieve en duurzame 

kostenbeheersing noodzakelijk

• Traditionele maatregelen (eigen risico, 
pakketverkleining) hebben stevige impact 
op (toegankelijkheid) patiënten 

• Drukken op prijzen leidt tot ongewenste 
volumestijging en minder tijd voor de 
patiënt. Inzet van schaarse zorgverleners 
op onnodige zorg leidt tot la

• VGZ gelooft dat inzet op zorg die beter is 
voor de patiënt hand in hand gaat met 
lagere kosten én de enige duurzaam 
geaccepteerde manier is de 
zorg(verlening) en inzet van schaarse 
zorgverleners toekomstbestendig te 
houden

✔

✘

✘



Onderzoek laat zien dat bewijs effectiviteit van zorg vaak ontbreekt .. 

Van 51% van de ~3,000 veel voorkomende

behandelingen in VK is geen bewijs
(er zijn goede redenen dat dit ook geldt voor NL volgens FMS)

Praktijkvariatie bij galblaasoperaties

Artsen zeggen van 1.300 

behandelingen: deze zijn 

onnodig

50% van vijftig 

kankermedicijnen bleek niet 

te zorgen voor een langere 

overleving of hogere QoL

20,6 % van de zorg die 

geleverd wordt, wordt 

onnodig geacht volgens 

artsen

Rokers 17 x meer kans om te 

overlijden aan longkanker

Overdiagnostiek is een reëel risico

# afwijkingen bij CT scan als

longkanker wordt geïdentificeerd

is vrijwel gelijk

3,35

0,20 Rokers

11,5

10,5

Nooit

gerookt

RokersNooit

gerookt

Rokers



Dokters en patiënten bewegen in tegenovergestelde richting

Doctors and patients are heading in opposite

directions: patients increasingly have multiple

conditions, while doctors are specialising not just in 

organ systems but in parts of organs.

… I recognize that the ship of medicine, the Titanic I might
suggest, is having great difficulty changing direction. We 

preach health, prevention and primary care but continue to
head in the opposite direction.



Uitgangspunt van Zinnige Zorg is betere zorg voor de patiënt 

tegen lagere kosten 



Enkele voorbeelden

VGZ werkt samen met (netwerk) partners aan Zinnige Zorg voor de 

patiënt…

We werken meerjarig samen in een netwerk 

met ziekenhuizen, GGZ en VVT instellingen..
We dagen zorgaanbieders uit om goede 

voorbeelden te ontwikkelen, delen en omarmen..

Ziekenhuizen

GGZ instellingen 

Huisartsen 

V&V instellingen

Mondzorg

Fysiotherapeuten 

Etc.. 



We werken samen met zorgaanbieders om GP’s op te halen en te delen 

zodat deze breder toegankelijk zijn en elders ook toegepast worden

✓ Beter voor de patiënt 

✓ Meetbaar bewezen in de (eigen) praktijk

✓ Een vernieuwende interventie

✓ Doelmatig (kwaliteit/kosten), 

dalende kosten bij betere kwaliteit  

✓ Opschaalbaar

✓ De vernieuwing kent een ambassadeur 

vanuit het zorgveld

Good practice (GP) Ophalen Opschalen

GP



2017

100%
84%

2014

-16%

2017

-8,5%

2014

100% 91,5%

Geindexeerde P*Q ontwikkeling (€)

Bernhoven Rivas

~50% van de daling in volume is 
gerelateerd aan kwaliteits

initiatieven en 50% is gerelateerd
aan een mindset verandering

>30% van de daling in volume is 
gerelateerd aan kwaliteits

initiatieven. Het verschil wordt
verklaard door een mindset 

verandering

De goede voorbeelden en meer jarenafspraken resulteren in betere 

zorg voor de patiënt en een significante daling in zorgvolume.. 

Stijging NPS (+14%) en 

hoge CQI score (hoger 

dan benchmark) S



Zinnige zorg draagt bij een duurzame gezondheidszorg voor patiënten, 

zorgverleners en verzekerden.. 

Focus op Zinnige Zorg leidt tot: 

• ..betere zorg voor de patiënt én hogere patiënt tevredenheid 

• ..nauwere samenwerking met patiënten en patiënten verenigingen 

• ..juiste inzet van schaarse zorgprofessionals

• ..lagere zorgkosten op landelijk niveau..

Focus op zinnige zorg en stijgende marge leidt tot een financiële gezonde en 

duurzame zorginstelling (futureproof)

✔



Stelling: Wat is zinnige zorg vanuit perspectief SO, c.q. GRZ?

• Doelgroep(en) begrenzen?

• Volume eisen?

• Grens GRZ – ELV hoogcomplex?

• Kansen ambulante GRZ?

• Enorme groei electieve orthopedie in GRZ?

• Opleidingsniveau/scholingseisen revalidatieteam?

• Wij zien in data geen relatie Barthel/Uitstroom naar huis en

behandelintensiteit?

• Is systematische dataverzameling ter onderbouwing 

programma’s en beroepsstandaarden?

• Definitie kwaliteit?




