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Voorwoord

Colofon

Een goede gezondheidszorg draagt bij aan de gezond-
heid van mensen. Die gezondheid is een groot goed en is 
waardevol in zichzelf. Gezondheid leidt tot meer geluk, en 
op haar beurt blijkt geluk ook goed te zijn voor gezond-
heid (SCP, 2007). Een kwalitatief goede en duurzame 
bekostigbare zorg is belangrijk voor de maatschappij in 
zijn geheel en zorgt ervoor dat mensen zich optimaal 
kunnen ontplooien, opleidingen kunnen volgen en 
arbeidsproductief kunnen zijn en derhalve meer kunnen 
bijdragen aan de maatschappij als geheel.

Tot het eind van de 18e eeuw was de zorg voor zieken en 
ouderen in particuliere handen. Vanaf de 19e eeuw gaat 
de overheid zich langzaam met de zorg bemoeien en door 
de invoering van de Gezondheidswet (1956), de Zieken-
fondswet (1964) en de AWBZ (1967) werd de financiering 
van de volksgezondheid een overheidsaangelegenheid.  
De kwaliteit van de zorg heeft zich sterk verbeterd. 

In 1972 gaven wij in Nederland gemiddeld € 484 uit aan 
gezondheidszorg per hoofd van de bevolking, in 2015 
is dit gestegen naar € 5628. De zorguitgaven uitgedrukt 
als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) 
is over van 1972 tot 2015 gestegen van 8,7% naar 14,1%. 
(CBS, 2016)

Het is wereldwijd een probleem de zorg te bekostigen. 
Hiervoor wordt tal van oorzaken aangewezen. Het groeiend 
aantal chronisch zieken, de stijgende levensverwachting,  

een gebrek aan succesvolle implementatie van ICT, 
waaronder eHealth. Dit zijn echter meer symptomen en 
de oorzaak lijkt te liggen in inadequate bekostigings-
methodiek en gebrek aan transparantie. Zo ontbreekt het 
zorgverleners nog vaak aan prikkels voor doelmatigheid  
en het leveren van kwaliteit (Van Kleef et al. 2014). 

Zal Value Based Healthcare de oplossing bieden? Het zal 
in ieder geval meer ruimte creëren voor innovatie omdat 
er niet meer wordt geconcurreerd om patiënten maar 
op uitkomsten. Hierdoor worden organisaties gedreven 
om bijvoorbeeld betere ICT en procesinnovaties in te 
zetten. Omdat stakeholders allen samen werken en over 
afdelingen heen kijken en focus leggen op outcome zullen 
medewerkers elkaar nodig hebben om een gezamen-
lijk value te creëren. Waarde creëren en meten moet de 
drijvende kracht worden voor elke stakeholder. 

Ik hoop dat organisaties de dieper gelegen waarde van 
VBHC ontdekken en niet vervallen in het ‘simpelweg’ 
concurreren op uitkomst. VBHC is zoveel meer dan dat! 

Martijn Claus, Secretaris Stichting Digitalezorg.nl
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Niemand heeft alle wijsheid in pacht en kan in zijn eentje 
de zorg verbeteren. Ú heeft de medische kennis en ervaring. 
Daarnaast vraagt implementatie van Value-based Healthcare 
enerzijds om competenties op het vlak van data-analyse en 
anderzijds op die van organisatieontwikkeling. Performation 
ondersteunt u met de kwantitatieve kant, zoals het ontsluiten 
en analyseren van kosten en uitkomsten gerelateerde data. 
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VALUE-BASED HEALTHCARE:
SAMEN BRENGEN WE HET IN DE PRAKTIJK

Vintura faciliteert de kwalitatieve kant door uw processen 
en organisatie te verbeteren en te ondersteunen bij 
samenwerkingen.

Zoekt u naar de juiste balans? Dan zijn Vintura en 
Performation gezamenlijk uw partner bij de implementatie 
van Value-based Healthcare.
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Inhoud Inhoud

Nederland is een van de voorlopers in het toepassen van Value-
Based Healthcare. Toch staan ook wij pas aan de start. Een geïnte-
greerd zorgpad met alle ketenpartners is nog een utopie en 
zorgverzekeraars sturen nu nog vooral op volume in plaats van op 
de kwaliteit van zorg. Wat is er nodig om Value-Based Healthcare 
breed te implementeren in Nederland? We gaan hierover in gesprek 
met Gérard Klop, partner van consultancybedrijf Vintura en bevlogen 
voorvechter van Value-Based Healthcare.

Het mooie aan Value-based Health Care (VBHC) is dat de belangen 
van de patiënt, zorgaanbieder en zorgfinancier op één lijn liggen. 
Daarmee heeft Michael Porter, gedachtevader van VBHC, het 
onmogelijke voor elkaar gekregen. 

Het concept value-based health care heeft in korte tijd veel terrein 
gewonnen. Het wordt wereldwijd gezien als dé oplossing om de 
explosieve stijging van zorgkosten te voorkomen en kwaliteit van 
zorg te verbeteren. Betaalbare en kwalitatief goede zorg waarbij de 
patiënt centraal staat, dat is het idee. Dat we daar nog niet altijd zijn 
is duidelijk maar hoe gaan we de stap zetten? Wat is er voor nodig 
om succesvol met value-based health care te gaan werken? En wat 
kan dat opleveren? Lees meer over het nieuwe en unieke samenwer-
kingsinitiatief: Value2Health.

Een kwalitatief goede en duurzaam bekostigbare zorg is belang-
rijk voor de maatschappij in zijn geheel en zorgt ervoor dat 
mensen zich optimaal kunnen ontplooien, opleidingen kunnen 
volgen en arbeid productief kunnen zijn en derhalve meer kunnen 
bijdragen aan de maatschappij. Value Based Healthcare zou 
hierbij wel eens een hele belangrijke rol kunnen spelen. 

 6  Value-Based Healthcare in Nederland:  

meer transparantie en uniformiteit

 10 Value-based Healthcare, juist in de GGZ

 26 Value2Health is unieke nieuwe samenwerking

  Agenda
 16 Congres Value-Based Healthcare

Datum Evenement Plaats Website

18 mei 2017 MedMij inspiratiebijeenkomst  Utrecht www.medmij.nl/save-the-date

1 juni 2017 SHC Congres & Challenge Utrecht www.sustainablehealthcarechallenge.nl

15 juni 2017 Health & Food technology  Zeist www.sbo.nl/zorg/health-food-technology

22 juni 2017 Architectuur in de Zorg  Utrecht www.zorginformatiearchitectuur.nl

26 september 2017 StartupFest Europe
 Digital Health & Medtech  Utrecht www.startupfesteurope.com

2-3 oktober 2017 Games for Health  Eindhoven www.gamesforhealtheurope.org

10-11 oktober 2017 Technology for Health Den Bosch http://technologyforhealth.nl

23 november 2017 MobileHealthcare  Utrecht www.mobilehealthcare.nl

1 feb 2018 Innovation for Health  Rotterdam www.innovationforhealth.nl

  En verder
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 10   Heldere regelgeving cruciaal om patiëntveiligheid te 

garanderen
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We maken ons drukker  

om onze i-Phone, dan om  

onze gezondheid
“

”

Interview

Nederland is een van de voorlopers in het 
toepassen van Value-Based Healthcare. Toch  
staan ook wij pas aan de start. Een geïntegreerd 
zorgpad met alle ketenpartners is nog een utopie 
en zorgverzekeraars sturen nu nog vooral op 
volume in plaats van op de kwaliteit van zorg.  
Wat is er nodig om Value-Based Healthcare breed 
te implementeren in Nederland? We gaan hier- 
over in gesprek met Gérard Klop, partner 
van consultancybedrijf Vintura en bevlogen 
voorvechter van Value-Based Healthcare.

Value-Based Healthcare in  
Nederland: meer transparantie 
en uniformiteit
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Interview

WaT iS HET BElaNG VaN EEN BREDE aCCEpTaTiE  
EN GOEDE iMplEMENTaTiE VaN ValuE-BaSED 
HEalTHCaRE iN NEDERlaND?
In de gezondheidszorg is heel veel winst te behalen. We 

willen een systeem en markt waarbij de patiënt centraal 

komt te staan en waarin we sturen op basis van kwaliteit 

en gezondheidswinst in plaats van op volume.

Het huidige stelsel is niet transparant. Hierdoor kan 

inefficiency in de zorg blijven bestaan: de kosten blijven 

onnodig hoog en grote kwaliteitsverschillen tussen zieken-

huizen blijven bestaan. Als je kijkt naar recente statis-

tieken zie je dat als men focust op kwaliteit, de kosten 

juist omlaag gaan. Bijvoorbeeld door het voorkomen van 

onnodige complicaties. 

Het gedachtengoed van Value-Based Healthcare is om de 

zorg te sturen op uitkomsten en de zorg te organiseren 

rondom ziektebeelden. Dit komt de kwaliteit en de  

efficiency ten goede.

WaaROM GElOOf jE pERSOONlijK iN ValuE-BaSED 
HEalTHCaRE?
Ik geloof stellig dat we ons met z’n allen in moeten zetten 

voor betere zorg voor de patiënt, dat is op microniveau, en 

voor een betere zorg in de toekomst in het algemeen, dat 

is op macro-niveau.

Het is toch te gek dat we ons drukker maken om de 

aankoop van onze nieuwe iPhone, dan om waar we het 

beste terecht kunnen voor onze gezondheid. Dat is een 

paradox. Onze gezondheid, en daarmee onze zorg, is het 

belangrijkste gemeengoed dat we hebben en dit is qua 

aanbod het minst transparant. Voor mij heeft het verbe-

teren van de gezondheidszorg ‘sense of urgency’. We 

moeten snel het gedachtegoed van Value-Based Healthcare 

in de praktijk brengen. Met z’n allen bewegen naar patiënt-

gerichte en betaalbare zorg voor de toekomst.

dit in stand houden, kunnen we de zorg nooit optimaal 

integreren.,

HOE ziET DiE CENTRalE REGiE ER VOlGENS jOu uiT?
Hiermee bedoel ik centrale regie op het bredere uitrollen 

van ‘best practices’, kortom samenwerking bevorderen 

tussen zorgverleners binnen ziekenhuizen, tussen zieken-

huizen en over ketens heen. Ik zie hier een rol voor 

zorgverzekeraars omdat zij als enige speler over zieken-

huizen heen kunnen kijken, zeker als er meer transpa-

rantie komt in kwaliteit.

Om die transparantie te bevorderen is ook meer regie 

nodig om te komen tot duidelijke afspraken rond patiënt 

relevante uitkomsten en kwaliteit. Naast de ontwikkeling 

van standaarden rondom uitkomsten, zoals ICHOM, moet 

er een IT-infrastructuur komen die het transport van de 

data faciliteert. Zie het als volgt: de ICHOM standaarden 

beschrijven hoe de auto eruit ziet en de IT-infrastructuur  

is de snelweg waar de auto soepel overheen rijdt. 

Integratie van bestaande en nieuwe IT-oplossingen moet 

zorgen voor meer standaardisatie en verdere versnippe-

ring tegengaan. Dit om de snelheid van de transitie naar 

meer transparantie te bevorderen.

EN HOE zORGEN WE VOlGENS jOu VOOR HET iN DE 
pRaKTijK BRENGEN VaN DiT GEDaCHTENGOED? 
Ik geloof dat er twee belangrijke randvoorwaarden zijn 

voor de realisatie van Value-Based Healthcare: dat is meer 

transparantie in de zorg en dat zorgverzekeraars inkopen 

op kwaliteit in plaats van op volume. Dit zorgt voor de 

juiste prikkels in het systeem. De overheid heeft hierbij 

vooral een faciliterende rol en de zorgverzekeraars hebben 

een sturende rol. Zij zullen afspraken moeten gaan maken 

met zorgverleners op basis van kwaliteit in plaats van 

volume. Op dit moment worden hier al eerste stappen in 

gezet.

Daarnaast moeten verschillende stakeholders in de zorg 

meer gaan samenwerken. Uit het marktonderzoek dat 

Vintura heeft gehouden, blijkt dat verschillende stake-

holders, waaronder ziekenhuizen, zorgverzekeraars en  

de industrie veel te winnen hebben met Value-Based 

Healthcare. Toch zijn er nog wel barrières die brede  

implementatie van Value-Based Healthcare in de weg  

staan. Ik geloof dat we hier samen oplossingen voor 

kunnen formuleren. Je ziet dat het nog ontbreekt aan 

voldoende vertrouwen in elkaar en aan de juiste prikkels 

in het systeem, om deze samenwerking tot stand te laten 

komen. De uitkomsten van het marktonderzoek gaan we 

de komende maand publiceren. Tijdens het congres  

‘VBHC, a bird’s eye view’ laat ik al een voorproefje zien.

ValuE-BaSED HEalTHCaRE iN NEDERlaND: WaT 
GaaT ER GOED EN WaT KaN NOG BETER?
Nederland is frontrunner op het terrein van Value-Based 

Healthcare. Dat wordt ook door het World Economic 

Forum en Porter erkend. Dat komt onder andere omdat 

we in Nederland al ver zijn met het registreren van de 

uitkomsten. Kijk maar naar DICA. Het mooie is dat de 

DICA- en ICHOM-standaarden helpen om Value-Based 

Healthcare nationaal en internationaal verder uit te rollen. 

Daarnaast zie je dat in Nederland Value-Based Healthcare 

door verschillende partijen in de praktijk wordt gebracht 

met een aantoonbaar positief resultaat, zoals Santeon, 

Bernhoven en ParkinsonNet.

We laten in Nederland alleen nog veel kansen liggen, 

omdat centrale regie en sturing van Value-Based Health-

care ontbreekt. We zouden veel meer ervaring en kennis 

met elkaar moeten uitwisselen, zodat we daar van kunnen 

leren. Iedereen moet nu zelf het wiel uitvinden. Dit zorgt 

voor wildgroei in zorgoplossingen en IT-toepassingen en 

hierdoor kunnen we succesvolle initiatieven niet makkelijk 

opschalen. 

Hierdoor duren implementatie trajecten langer en gaan 

mogelijke synergiën tussen initiatieven verloren. Ook al 

is de zorg straks lokaal geïntegreerd, dan nog hebben 

we op nationaal niveau teveel versnippering. Zolang we 

WaT iS TOT SlOT DE BijDRaGE VaN ViNTuRa iN DE 
ONTWiKKEliNG VaN ValuE-BaSED HEalTHCaRE?
Vintura heeft als missie creating meaningful impact in 

healthcare together en dat doen we door te verbeteren op 

de inhoud en door mensen met elkaar te verbinden. Value-

Based Healthcare gaat over deze beide aspecten. Ik zie dat 

Value-Based Healthcare 1-op-1 aansluit op ons waarden-

model. 

Als ik terugkijk, zie ik dat Vintura zich al een flink aantal 

jaren bezig houdt met projecten die gericht zijn op een 

kwaliteitsverbetering voor de patiënt. Zoals bijvoor-

beeld een traject waarin we samen met een ziekenhuis 

het follow-up traject voor kankerpatiënten sterk hebben 

verbeterd of de optimalisatie van een zorgpad voor borst-

kankerpatiënten bij een ander ziekenhuis. Beiden trajecten 

hebben geleid tot aantoonbaar betere zorg voor patiënten. 

Dat noemden we toen alleen nog geen Value-Based Health-

care, maar dat was het wel. Ik denk dat dat precies de 

reden is dat Vintura de principes van VBHC zo enthousiast 

omarmt en toepast: we doen dit namelijk al veel langer dan 

vandaag.

Integratie van bestaande  

en nieuwe IT-oplossingen  

moet zorgen voor meer  

standaardisatie en verdere  

versnippering tegengaan

Ook al is de zorg straks lokaal 

geïntegreerd, dan nog hebben 

we op nationaal niveau teveel 

versnippering
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VBHC

Het mooie aan Value-based Health Care (VBHC) 
is dat de belangen van de patiënt, zorgaanbieder 
en zorgfinancier op één lijn liggen. Daarmee heeft 
Michael porter, gedachtevader van VBHC, het 
onmogelijke voor elkaar gekregen. 

Value-based 
Health Care, 
juist in de 
GGZ

‘Value that matters to the patient’ is het belangrijkste 

principe binnen Value-based Health Care, aldus Porter. 

Deze waarde wordt binnen de somatische zorg weinig 

geregistreerd, laat staan dat erop wordt gestuurd.  

Hoe complex is het meten van de patiëntwaarde van 

behandelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ) eigenlijk? Is het meten van deze waarde bij  

een knieoperatie eenvoudiger dan bij een depressie- 

behandeling? 

GGz GESCHiKT VOOR ValuE-BaSED HEalTH CaRE 
DOOR DE VElE METiNGEN
Voor velen is het onbekend dat de patiëntwaarde al volop 

wordt gemeten binnen de GGZ. Daarmee is aan een belang-

rijke voorwaarde van VBHC voldaan. Bij meer dan de helft 

van de miljoen behandelingen is er een voor- en nameting 

beschikbaar. Er wordt nauwkeurig gemeten met gevali-

deerde instrumenten, daarbij rekening houdend met het 

type zorg en de verschillende doelen die daarmee samen-

hangen. En de meetinstrumenten worden veelal ingevuld 

door de patiënten zelf! 

figuur 1. Voorbeeld diagnoserapportage Reliable Change GGz

VaN fOCuS Op VOluME NaaR fOCuS Op WaaRDE
Hoe komen zorgaanbieder en zorgfinancier tot een 

overeenkomst waarin kwaliteit en patiëntwaarde centraal 

staan? Het Nederlandse zorgstelsel is namelijk ingericht 

op het inkopen van trajecten. Wordt er om productie 

gevraagd, dan leveren de zorgaanbieders die. Hoe anders 

zou het zijn als er om patiëntwaarde wordt gevraagd? 

ValuE-BaSED HEalTH CaRE: GEEN zERO-SuM GaME 
De huidige wijze van zorg financieren is een zero-sum 

game: wat de ene partij krijgt, krijgt de ander niet. VBHC 

vergt een andere kijk op de omgang tussen zorgaanbieder 

en zorgfinancier. Zij moeten elkaar vertrouwen en naast 

elkaar staan. Dat vergt tijd, maar als zij samen buiten de 

gebaande paden naar het gehele zorgtraject kijken, is er 

voor de patiënt, zorgaanbieder én zorgfinancier veel winst 

te behalen. 

Alcohol

Behandeling kort

Eetstoornis

Overige aan een middel

Persoonlijkheid

Restgroep diagnoses

Schizofrenie

21348% (102) 15% (33)37% (78)

2450% (12)38% (9)

667% (4)33% (2)

14126% (37)33% (46)41% (58)

250% (1)50% (1)

1932% (6)63% (12)

757% (4)14% (1)29% (2)

Verbeterd

Zorgeffect per diagnose

VerslechterdGelijk

Door Peter-Paul Laarhuis, Managing partner bij InfinitCare

Hoe komen zorgaanbieder  

en zorgfinancier tot een  

overeenkomst waarin  

kwaliteit en patiëntwaarde  

centraal staan? 

“
”



Oorspronkelijke  Aantal initiële Aantal met Percentage
situatie behandelingen terugval terugval

Zorgaanbieder 1 25 5 20% €90.000 Opbrengst zorgaanbieder 1
Andere zorgaanbieders 75 45 60% €360.000 Opbrengst andere zorgaanbieders
Totaal 100 50 50% €450.000 Totale kosten zorgfinancier

Situatie o.b.v. VBHC Aantal initiële Aantal met Percentage
 behandelingen terugval terugval

Zorgaanbieder 1 50 10 20% €180.000 Opbrengst zorgaanbieder 1
Andere zorgaanbieders 50 30 60% €240.000 Opbrengst andere zorgaanbieders
Totaal 100 40 40% €420.000 Totale kosten zorgfinancier
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werking met InfinitCare om een dashboard te ontwikkelen 
met bovenstaande indicatoren. InfinitCare heeft bij de 
verslavingszorg laten zien dat het uitstekend in staat om 
de juiste data om te zetten in goed leesbare tabellen en 
grafieken. Het ontwikkelde dashboard geeft ons voortaan 
helder inzicht in het herstel van onze patiënten en de 
verschillen binnen onze organisatie. Zo blijkt dat een 
behandeling op de ene locatie langer duurt dan elders en 
we zien ook verschillen in andere indicatoren. De komende 
tijd gaan we aan de slag met deze inzichten. Daarnaast 
willen we met zorgverzekeraars onderzoeken of we met dit 
systeem tot een bekostiging kunnen komen op basis van 
het Value-based Health Care-principe.” 

SpRiNG NiET iN HET DiEpE 
Financiering op basis van kwaliteit vergt niet alleen een 

andere omgangsvorm tussen zorgaanbieder en zorgfinan-

cier. Beide partijen zijn van oudsher gewend om in termen 

van volume te denken, hebben alleen ervaring met die 

vorm van financiering en vertalen moeiteloos wijzigingen 

in de zorg door naar verschillen in de hoogte van de 

vergoeding. 

Hoe anders is dat bij kwaliteit? De zorgaanbieder vraagt 

zich bezorgd af of de inkomsten bij een dergelijke finan-

ciering niet veel lager zijn en de zorgfinancier vreest voor 

mogelijke tegenvallers, mocht blijken dat de uitkomsten 

ineens veel hoger uitvallen. Maar moet het een sprong in 

het diepe zijn? 

Nee, dat is onnodig! Het is mogelijk om nu al scenario’s 

te maken op basis van de huidige volume- en kwaliteits-

metingen. Kwantificeer bijvoorbeeld op basis van de 

huidige productie onder welke condities uitkomsten 

dezelfde vergoeding genereren als volume. Neem dat als 

uitgangspunt voor het nieuwe jaar en eenzelfde productie 

levert eenzelfde vergoeding op. Natuurlijk zijn er ook 

mogelijkheden om gradueel over te stappen naar een 

financiering op basis van kwaliteit. 

ValuE-BaSED HEalTH CaRE Bij GEMEENTEN 
De jeugdzorg en jeugd-GGZ zijn in 2015 gedecentraliseerd 
en conform de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
ondergebracht bij gemeenten. Waar zorgaanbieders eerder 
gefinancierd werden door een handvol zorgverzekeraars, 
hebben zij nu te maken met tientallen, soms honderden 

gemeenten. Hierdoor zien we vele vormen van inkoop 
ontstaan. Gelukkig is er wel consensus over de uitkomsten 
die relevant zijn voor de jeugdzorg. Die zijn gebaseerd op 
de geharmoniseerde uitkomsten zoals vastgesteld door  
het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en omarmd door de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het gaat dan 
om uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie. Onderdeel 
van de Wmo is de verplichting voor gemeenten om aan te 
geven welke resultaten zij willen bereiken, welke criteria zij 
hanteren om resultaten te meten en welke (uitkomst)criteria 
zij hanteren naar aanbieders. Deze uitkomsten dienen 
jaarlijks gerapporteerd te worden aan de gemeenteraad. 

BElaNG VOOR zORGaaNBiEDERS
Het belang voor zorgaanbieders om uitkomsten in 
de jeugdzorg in kaart te brengen, is groter dan ooit. 
Gemeenten hebben dit contractueel vastgelegd. Enkele 
regio’s baseren hun vergoeding nu al op deze uitkomsten 
en andere gemeenten hebben aangekondigd dit over te 
nemen vanaf 2018. Waar zorgverzekeraars nog voorzichtig 
zijn met de implementatie van Value-based Health Care 
hebben enkele gemeenten dit concept al geïntroduceerd! 
Zorgaanbieders die actief zijn binnen de jeugdzorg, zoals 
impegno, worden met VBHC voor het eerst geconfronteerd 
met een financiële stimulans om te leren van resultaten en 
zorg te verbeteren. Maurice Navarro, manager bedrijfs-
voering Jeugdhulp bij impegno, zag op tegen de enorme 
klus om resultaten betrouwbaar en op de juiste wijze in 
kaart te brengen. “Om die reden hebben wij SAM Jeugd-
zorg bij InfinitCare afgenomen. Hiermee worden op basis 
van gegevens uit (P)ROM- en EPD-applicaties de resul-
taten bepaald. Met filters selecteren gemeenten en wijzelf 
bijvoorbeeld op diagnose of patiëntkenmerken, waardoor de 
behandelresultaten van homogene patiëntgroepen zichtbaar 
worden. Naast de inhoud van de rapportages zijn wij erg 
content over de praktische mogelijkheid om resultaten te 
rapporteren aan alle 140 gemeenten waarin wij actief zijn.”

figuur 2. T-score voorbeeldrapportage jeugdzorg
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SHaRED SaViNGS
In het geval van shared savings proberen zorgaanbieder en 

zorgfinancier samen de totale zorgkosten van de financier 

te verminderen. De besparing wordt vervolgens tussen 

beide partijen gedeeld. 

Binnen de verslavingszorg vinden zorgaanbieder en 

zorgfinancier elkaar bij het verminderen van terugval. 

Terugval is voor de financier een aanzienlijke kostenpost, 

omdat deze vaak resulteert in een nieuwe behandeling, 

dus nieuwe kosten. Wanneer de aanbieder beter in staat is 

om terugval te verminderen, profiteert de patiënt en spaart 

de financier een nieuwe behandeling uit. Het verschil in 

zorgkosten kan worden gedeeld tussen zorgaanbieder en 

zorgfinancier. 

In onderstaande tabel ziet u een voorbeeld. Door een 

aanbieder te kiezen met minder terugval die voortaan 

meer behandelingen mag doen, dalen de totale zorgkosten 

van de financier met e30.000. 

BRENG uiTKOMSTEN iN KaaRT 
De basis van Value-based Health Care is de waarde die 

relevant is voor de patiënt. Hoe breng je deze in kaart? 

Binnen de GGZ worden effecten structureel gemeten met 

Routine Outcome Monitoring (ROM). Patiënten vullen zelf 

gevalideerde vragenlijsten in die bijvoorbeeld iets zeggen 

over hun klachten. Door dit te combineren met trajectin-

formatie en patiëntkenmerken kunnen relevante behandel-

effecten worden bepaald die als basis dienen voor VBHC. 

Hieronder omschrijft Sander de Vos, wetenschappelijk 

onderzoeker en projectleider ROM, hoe hij met InfinitCare 

uitkomsten in kaart bracht bij Stichting Human Concern, 

een specialistische GGZ-instelling voor de behandeling van 

eetstoornissen. 

BElaNG VaN DaTa EN lEREN DOOR VERGElijKEN iN 
DE BEHaNDEliNG VaN EETSTOORNiSSEN
“De behandeling van eetstoornissen is complex. Onder-
zoek naar de werkzaamheid van behandelingen laat 
slechts beperkte verschillen zien tussen behandelmo-
gelijkheden. In de praktijk zien we dat drie van de vier 
patiënten die zich bij ons aanmelden eerder en meestal 
meerdere malen behandeld zijn. Patiënten hebben dan 
gemiddeld al tien jaar een eetstoornis. Een deel van deze 
patiënten wordt al dan niet gedwongen opgenomen in het 
ziekenhuis vanwege somatische complicaties en een deel 
overlijdt uiteindelijk. De eetstoornis anorexia nervosa heeft 
het hoogste overlijdensrisico van alle psychische stoor-
nissen. Het is duidelijk dat we als werkveld nog onvol-
doende weten hoe we deze patiënten beter kunnen helpen. 

Naast het langdurige lijden zijn er ook hoge maatschap-
pelijke kosten verbonden aan het meerdere malen onsuc-
cesvol behandelen en de lange duur van eetstoornissen. 
Momenteel worden er discussies gevoerd met zorgver-
zekeraars over een kortere behandeling, maar we weten 
eigenlijk niet eens hoe lang een succesvolle behandeling 
duurt en hoe verschillen in behandelduur ontstaan. 
Wij denken dat dit anders moet. Naast wetenschappelijk 
onderzoek moeten we veel meer gebruikmaken van data. 
Over het herstel van patiënten (ROM), de tevredenheid over 
de behandeling, achtergrondkenmerken van de patiënt, 
de behandelduur en de ratio van het behandeleffect 
ten opzichte van de behandelduur en de kosten. Op die 
manier brengen we verschillen in kaart tussen afdelingen, 
zorgpaden en instellingen, en leren we van elkaar. 
Human Concern heeft in 2016 gekozen voor een samen-

ERVARINGSPROFESS IONALS  IN  EETSTOORNISSEN

®
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Patiënt

Dit kan met een geïntegreerde oplossing. Deze bestaat 

uit een keten van apparaten, bijvoorbeeld een monitor 

aan het bed die een alarm afgeeft, de handset waarop het 

alarm bij de verpleegkundige binnenkomt en de koppeling 

daartussen.

Heldere regelgeving is cruciaal om patiëntveiligheid te 

garanderen. De Nederlandse Medische Hulpmiddelen 

Wet, afgeleid van de European Medical Devices Directive 

(MDD), definieert de veiligheids- en effectiviteitseisen 

voor alle medische apparatuur die wordt verkocht in de 

Europese Unie. Ook beschrijft deze wet kwaliteitsvereisten 

voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Toch blijft 

onduidelijk wat je wel en niet kunt certificeren of claimen, 

zeker met het oog op veranderingen in de nieuwe Europese 

regeling voor medische apparatuur (MDR) die op en 

bepaald moment de MDD vervangt.

ClaSSifiCaTiE Op BaSiS VaN RiSiCO
Vooral bij een geïntegreerde oplossing leidt dit tot vragen. 

Alle apparaten die deel uitmaken van de keten worden 

voor je patiënten. Sterker nog: als ziekenhuis wil je ook dat 

de totale technologische gezondheidszorgomgeving veilig is. 

Dat bereik je door zelf ook terdege onderzoek te doen: wat 

belooft mijn leverancier me en kan hij dat ook hard maken?

Vraag daarom altijd om de intended use van de oplossing. 

Hoe specifieker deze is, hoe beter. Alles wat de leveran-

cier claimt, moet hij kunnen bewijzen. Ascom vindt dat 

leveranciers daar heel open en transparant mee om moeten 

gaan, en voegt zowel tijdens de offerte en tijdens uitvoe-

ringsfase de intended use toe. 

De ambitie van Ascom is om voorop te lopen in goede 

gevalideerde oplossingen en bij te dragen aan patiënt-

veiligheid. Daarom zoeken zij partnerships met leveran-

ciers van medische apparatuur, waarbij betrouwbaarheid 

en kwaliteit voorop staat. Het uiteindelijke doel is om 

op termijn samen met de leveranciers van de medische 

apparatuur de oplossingen te certificeren voor primair 

gebruik (klasse IIb). De stap naar gesloten deuren en stille 

IC’s wordt dan mogelijk. 

geclassificeerd op basis van het risico voor de patiënt. Hoe 

hoger de classificatie, hoe strenger de eisen. Basis voor 

deze classificatie is het beoogd gebruik van het apparaat. 

Het koppelen van meerdere apparaten met dezelfde 

classificatie in een keten is geen garantie voor een veilige 

effectieve oplossing.

Omdat er meerdere fabrikanten, los van elkaar, gemoeid 

zijn met de verschillende apparaten, is het niet mogelijk 

om de integratie tussen apparaten separaat te certificeren. 

Tegelijkertijd heeft het ziekenhuis ook verplichtingen rond 

het integreren van medische apparatuur. Zij worden geacht 

het Convenant Medische technologie te volgen dat zich 

richt op de hele levenscyclus van medische apparatuur 

binnen het ziekenhuis. 

MaaK EEN RiSiCOaNalySE
Het eerste wat je daarom als ziekenhuis moet doen bij de 

aanschaf van nieuwe apparatuur, is het maken van een 

risicoanalyse. Je wilt kunnen aantonen dat je als ziekenhuis 

er alles aan hebt gedaan om een veilige omgeving te creëren 

Heldere regelgeving cruciaal 

om patiëntveiligheid te 

garanderen

De trend in de zorg is dat dezelfde hoeveelheid werk met steeds minder 
mensen wordt gedaan. Dat betekent dat er efficiënter moet worden gewerkt. 
De verandering naar eenpersoonskamers is daarbij een extra uitdaging. Door 
deze en andere ontwikkelingen neemt de vraag naar medische oproepsystemen 
(MOS) toe. Dit MOS is aangesloten op het verpleegoproepsysteem of direct 
op medische apparatuur die gekoppeld is aan de patiënt. ziekenhuizen willen 
daarbij dat de oproepen van het verpleegoproepsysteem (VOS), evenals belang-
rijke alarmen van medische apparatuur, zonder vertraging en op gebruiks-
vriendelijke wijze worden doorgestuurd naar de juiste verpleegkundige. 

Vraag daarom altijd om  

de intended use van de  

oplossing. Hoe specifieker  

deze is, hoe beter. Alles  

wat de leverancier claimt,  

moet hij kunnen bewijzen

“

”
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Programma

Tijden  Spreker
08:30 - 09:00   Registratie en ontvangst met koffie en thee

09:00 - 09:30  Bas van den Dungen
  ‘A view from the Dutch government’
09:30 - 10:45  Lecture van prof. Michael porter 
10:45 - 11:30  Q&A met prof. Michael porter
11:30 - 11:45  prof. dr. jan Hazelzet
  ‘VBHC is more than measuring PROM’s’
11:45 - 12:05  Gerard Klop
  ‘VBHC, making it happen together!’

12:05 - 13:00  Lunch 

13:00 - 13:15  prof. dr. Miša Džoljić 
  Business onderwijs in geneeskunde 
13:15 - 13:30  lies van Gennip 
  ‘Zonder “enabling information technology 

platform”, geen Value Based Health care’
13:30 - 13:45  prof. dr. Marjolein Drent
  ‘Value based Health care: zinnige zorg in de 

praktijk?’

13:45 - 14:05  Q&A - Paneldiscussie

14:05 - 14:20  Michel van Schaik
  ‘De lead in het transformatieproces ligt bij 

de zorgprofessional!’
14:20 - 14:35  Olivier Gerrits
  ‘Patiëntwaarde, het uitgangspunt bij 

zorginkoop Zilveren Kruis’
14:35 - 14:50   dr. Nick Guldemond, associate professor
  ‘De relatie tussen geïntegreerde zorg en 

waardecreatie’

14:50 - 15:10  Q&A Paneldiscussie 

15:10 - 15:40  Pauze 

15:40 - 15:55  Dennis van Veghel
  ‘Paradigma’s zullen gaan verschuiven!’
15:55 - 16:10  Heleen post
  ‘De zorg inrichten op waarden en uitkom-

sten die de patiënten belangrijk vinden!’
16:10 - 16:30  anna van poucke
  ‘Value Based Health care: conclusions and 

outlook into the future’

16:30 - 16:40  Slotwoord en afronding

16:40 - 17:15  Borrel 
   

Een kwalitatief goede en duurzaam bekostig-
bare zorg is belangrijk voor de maatschappij 
in zijn geheel en zorgt ervoor dat mensen 
zich optimaal kunnen ontplooien, opleidingen 
kunnen volgen en arbeid productief kunnen 
zijn en derhalve meer kunnen bijdragen aan 
de maatschappij. Value Based Healthcare 
zou hierbij wel eens een hele belangrijke rol 
kunnen spelen. 

Op 11 mei 2017 organiseert Stichting Digitalezorg.

nl het congres over Value Based Healthcare in het 

Beatrix Theater in Utrecht. Een van onze speciale 

gasten is prof Michael Porter, de gedachtevader van 

Value Based Healthcare.

In een dagvullend programma kijken we naar de 

belofte die Value Based Healthcare in zich heeft 

voor het Nederlandse zorgsysteem en wat er voor 

nodig is om hier succesvol mee te gaan werken. We 

starten de dag met een lecture van 75 minuten van 

Michael Porter. Het programma wordt samengesteld 

in samenspraak met het wetenschappelijk team van 

Michael Porter en de sprekers. Reserveer nu uw plek 

voor deze unieke gelegenheid!

Value 
Based 
Healthcare

11 MEi BEaTRix THEaTER uTRECHT pROGRaMMa

CONGRES

Michael porter
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Sprekers Olivier Gerrits zilveren Kruis
‘Het optimaliseren van de waarde voor 
de patiënt zou altijd het uitgangspunt 
moeten zijn bij de zorginkoop. Zilveren 
Kruis werkt hieraan door samen met 
de patiënt en zorgverleners herkenbare 
knelpunten van klanten te verbeteren. 
Value Based Healthcare gericht op de 
integrale klantreis van de patiënt is een 
krachtige manier om verbeteringen in 
kwaliteit én kosten te realiseren’

Miša Džoljić
Prof. Dr. Miša Džoljić is the Rector  
Magnificus of Nyenrode Business  
Universiteit and Chairman of the  
University Board. His appointment  
started on November 1st, 2012. Prior  
to his position at Nyenrode, Prof. Dr. Miša 
Džoljić, was a Member of the Executive 
Board of the Academic Medical Center 
(AMC) in Amsterdam and Vice-Dean of 
the Medical Faculty of the University of 
Amsterdam
 

Marjolein Drent 
Marjolein Drent is als longarts verbonden 
aan het ILD Expertisecentrum van het 
St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, 
gespecialiseerd in zeldzame longaandoe-
ningen te weten diffuse ofwel interstitiële 
longaandoeningen (ILD) en hoogleraar 
aan de Universiteit van Maastricht.
Tevens is zij ondermeer ambassadeur 
van Compassion for Care.
“Wij artsen worden voornamelijk betaald 
voor verrichtingen, bijvoorbeeld een 
onderzoek. Een gesprek is geen verrich-
ting en daar staat nauwelijks vergoe-
ding tegenover, terwijl ik na een goed 
gesprek veel gerichter de noodzakelijke 
onderzoeken kan plannen om de juiste 
behandeling af te stemmen. Dat is toch 
niet meer van deze tijd?”
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Sprekers

Nick Guldemond 
“Actual trends as value 
based healthcare, 
integrated care, shared 
decision making as well 
as evidence based and 
personal medicine are 
strongly related, but the 
related discussions seem 
to be fragmented as the 

healthcare these concepts 
are aiming to improve. In 
this session the aforemen-
tioned healthcare trends 
will be discussed from a 
holistic perspective and 
how they could be aligned 
in one coherent trans-
formation strategy. Also 
the role of technology 

in making value based 
healthcare successful will 
be explained with interna-
tional good practices.”

anne van poucke KpMG 
“De patiënt van de toekomst 
vraagt om een stevige 
herziening van onze visie 
op Value Based Healthcare. 
Echte waarde van zorg 
leveren we door samen te 
werken met anderen in de 
keten én door echt in te 
gaan op de behoeftes van 
de patiënt. Dus niet alleen 
een geslaagde heupope-
ratie, maar ook het leveren 
van passende thuiszorg om 
de patiënt en, bijvoorbeeld, 
zijn demente partner, goed 
op te vangen”.
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jan Hazelzet 
“VBHC is more than 
measuring PROM’s. 
VBHC may seem a 
promising concept 
for Dutch health care. 
However, before this 
concept will be succes-
sful in the Nether-
lands we really need a 
(system) change. This 
change relates to data 
and analytics, to clinical 
leadership and collabo-
ration, patient engage-
ment and new care 
delivery models. If we 
don’t work on this, VBHC 
will be only a hype.”
Short Biography 
Jan Hazelzet, MD 

PhD. Erasmus MC, 
Rotterdam, the Nether-
lands.
Long clinical experience 
as Pediatric Intensivist, 
Associate-Professor in 
Pediatrics. Gradually 
moved to the field of 
information and quality, 
first in the position of 
chief medical informa-
tion officer of Erasmus 
MC, later also as a 
professor in Health Care 
Quality & Outcome. He is 
the clinical lead of both 
the Value Based Health-
care Program in Erasmus 
MC and their shift 
towards a more Patient 
Centered Care.

Michel van Schaik  
“Een toekomstbestendige gezond-
heidszorg vraagt om medische 
professionals die buiten de gebaande 
paden durven te denken. Ik geloof 
erin dat zorgprofessionals – vanuit 
hun vakinhoudelijke kennis - de lead 
moeten nemen om het zorgaanbod 
te transformeren. Kwaliteit van 
zorg moet daarbij het leidende 
ordeningsprincipe zijn. VBHC biedt 
een uitstekend platform om inspi-
ratie te bieden aan de benodigde 
transformatie. Net als in andere 
sectoren (bv. de bankensector) moet 
daarbij maximaal gebruik worden 
gemaakt van moderne technologie 
om waarde ketens opnieuw in te 
richten. De veranderende en alsmaar 
toenemende vraag en behoefte van 
burgers en patiënten moet daarbij 
écht centraal komen te staan. Dit 
vraagt om het denken en werken 
in eco-systemen. Dat betekent dat 
zorgaanbieders de samenwerking 
opzoeken met andere partijen in 
het publieke en private domein om 
kennis en ervaringen te delen. Dit 
is van cruciaal belang om de zorg 
in Nederland hoogwaardig, toegan-
kelijk en betaalbaar te houden voor 
huidige en toekomstige generaties. 
Vanuit de Rabobank probeer ik 
een beweging op gang te brengen 
door medische professionals - die 
gemotiveerd zijn om de zorg te 
vernieuwen - actief te ondersteunen. 
Het is belangrijk dat vooral ook de 
jonge generatie dokters daar een 
cruciale rol en verantwoordelijkheid 
in kan en durft te nemen. Er zal een 
beweging op gang moeten komen. 
Als we hierin slagen levert dat niet 
alleen veel toegevoegde waarde voor 
onze samenleving op, maar ben ik 
ervan overtuigd dat we Nederlandse 
zorginnovaties kunnen ‘expor-
teren’ naar het buitenland. Dan zal 
(medisch specialistische) zorg niet 
langer vooral worden gezien als 
een binnenlandse kostenpost, maar 
als een motor van de Nederlandse 
economie.” 

Bas van den Dungen
Sinds 1 maart 2014 is Bas van 
den Dungen (1966) directeur-
generaal Curatieve Zorg bij het 
Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport. Tot zijn 
pakket behoren onder andere 
de ziekenhuiszorg, de GGZ, 
wijkverpleging en de eerste lijn, 
zoals huisartsen, tandartsen 
en fysiotherapeuten. Andere 
onderwerpen waar hij verant-
woordelijk voor is zijn de rol 
van zorgverzekeraars en de 
zorgverzekeringswet, goed 
bestuur in de zorg, de positie 

van de patiënt, het geneesmid-
delenbeleid. Hiervoor was Bas 
van den Dungen bestuurder bij 
Koninklijke Kentalis, een lande-
lijke organisatie voor zorg en 
onderwijs aan mensen met een 
auditieve of communicatieve 
beperking. Daarvoor werkte hij 

als directeur bij de Landelijke 
Vereniging voor Thuiszorg. Hij 
startte zijn loopbaan op het 
ministerie van Financiën. Bas 
van den Dungen studeerde 
Bestuurskunde aan de Univer-
siteit Twente, afstudeerrichting 
Openbare Financiën.
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Heleen post (NpCf)
“Value Based Healthcare 
kan helpen om de patiënt 
echt centraal te zetten, 
door de zorg te richten op 
waarden en uitkomsten 
die patiënten belangrijk 
vinden.”

Maarten Koomans
“VBHC stimuleert de intrin-
sieke motivatie. Zorgt dat we 
kunnen kiezen. Als goed toepast, 
kickstart het verbetering en 
innovatie. Breekt grenzen af. 
In het belang van de patient, 
de medisch professional én 
betrokken organisatie(s)”.
Maarten Koomans is een pionier 
op het gebied van Value-based 
Healthcare. Vanaf de eerste pilot 
in 2010 heeft hij NL zorgbestuur-
ders en artsen meegenomen naar 
de seminars van Prof. Michael 
Porter op Harvard Business 

School. Hij heeft de methode 
ontwikkeld om VBHC ook echt te 
implementeren. Hij stond mede 
aan de wieg van programma’s 
als Meetbaar Beter en Zorg voor 
Uitkomst (Santeon). Hij heeft 
ervaring met waarde- en patiënt-
gericht denken en werkt in NL, 
Duitsland, USA en India. Maarten 
onderneemt opdrachten en 
experimenten met ziekenhuizen, 
specialisten, zorgverzekeraars 
en farmaceuten. Maarten doet 
onderzoek (PhD) naar leiderschap 
en VBHC bij IBMG aan de Erasmus 
Universiteit. 

Maarten Koomans heeft 25+ jaar 
ervaring, is CEO van REFRMG-
Healthcare.com, fellow bij het 
India Institute for Competiti-
veness en mentor van health 
startups bij Rockstart. Maarten & 
REFRMG helpen zorgorganisaties 
en -professionals bij ‘flippen’ van 
hun perspectief, écht begrijpen 
van hun klanten en het voor 
elkaar krijgen van transities.
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“De artsgedreven en patiënt-
gerichte implementatie van VBHC 
binnen Meetbaar Beter heeft een 
open leer- & ontwikkelomgeving 
gecreëerd waarbinnen inmiddels 20 
centra leren van hun eigen data en 
die van anderen. Succesvolle verbe-
terprojecten worden gedeeld wat 
bijdraagt aan een positieve ontwik-
keling van uitkomsten die voor 
patiënten relevant zijn. Meerdere 
innovaties, waaronder toepas-
singen in zorginkoop, het meten 
van kosten, machine learning en 
voorspellingsmodellen, zullen deze 
ontwikkeling verder versterken, 
waarbij een aantal paradigma’s 
zullen gaan verschuiven.”  

lies van Gennip 
“Zonder ‘enabling information 
technology platform’, geen 
Value Based Health care”

Gerard Klop 
“VBHC gaat over transparantie en 
verbetering van kwaliteit in de 
zorg, en daarmee gaat het over ‘de 
patiënt’! Dat deze centraal komt 
te staan gaat mij aan mijn hart. De 
tijd van alleen mooie woorden en 
goede intenties is voorbij. Kortom, 
samen aan de slag!”.
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Value2Health is een samenwerking tussen de partners 

MRDM, PatientInvolved, Prismant en X-IS. Zij bundelen hun 

krachten en werken samen aan waardegedreven zorg, ieder 

met een unieke invalshoek. Wim Smit, directeur MRDM en 

initiatiefnemer Value2Health, vertelt: “Samen faciliteren we 

alle aspecten van value-based health care. Daarmee zijn 

we uniek in Nederland. Omdat het speelveld zo complex 

is bundelen we onze verschillende expertises. Zoals een 

multidisciplinair medisch team gezamenlijk een patiënt 

behandeld, zijn wij een multidisciplinair team op het 

gebied van value-based health care.” 

Nederland loopt voorop op het gebied van doelmatige 

zorg. Smit: “We merken dat in het buitenland projecten 

worden opgestart op basis van de kennis en kunde die we 

in Nederland hebben opgedaan, bijvoorbeeld in Frankrijk 

en Scandinavië. Value2Health is dan ook een internationaal 

label. We blijven nationaal en internationaal zoeken naar 

goede partners om Value2Health steeds meer invulling 

en slagkracht te geven, om het hele palet van value-based 

health care zo optimaal mogelijk te kunnen invullen. We 

hopen natuurlijk het collectieve zorgstelsel zo betaal-

baar mogelijk te houden en tegelijkertijd hoge kwaliteit 

van zorg te leveren. Daarom hebben we een nieuw online 

platform opgericht: ValueBase. ValueBase maakt het 

mogelijk om samen te werken met andere landen en de 

gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren.”

Wereldwijd zorg verbeteren met ValueBase

Els Heimerikx en Carlijn Olde Reuver of Briel zijn de 

projectmanagers van ValueBase. “Wij vinden dat zorg van 

goede kwaliteit toegankelijk moet zijn voor iedereen, waar 

ter wereld je ook woont. Door het inzichtelijk maken van 

de waarde van zorg (uitkomsten en kosten) is het mogelijk 

om zorg internationaal te benchmarken. Met ValueBase 

wordt het meten en vergelijken van de waarde van de zorg 

mogelijk voor alle ziekenhuizen ter wereld. Het platform 

is gebruiksvriendelijk, laagdrempelig en heeft veel functi-

onaliteiten, waaronder een shared-decision-making- en een 

aaN DE SlaG MET ValuE-BaSED HEalTH CaRE: GEWOON DóEN!

Value2Health is unieke  
nieuwe samenwerking 

Het concept value-based health care heeft in korte tijd veel terrein gewonnen. 
Het wordt wereldwijd gezien als dé oplossing om de explosieve stijging van 
zorgkosten te voorkomen en kwaliteit van zorg te verbeteren. Betaalbare en 
kwalitatief goede zorg waarbij de patiënt centraal staat, dat is het idee. Dat we 
daar nog niet altijd zijn is duidelijk maar hoe gaan we de stap zetten? Wat is er 
voor nodig om succesvol met value-based health care te gaan werken? En wat 
kan dat opleveren? lees meer over het nieuwe en unieke samenwerkings- 
initiatief: Value2Health.
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monitoring dashboard. Je kunt ValueBase inrichten zoals je 

zelf wil. Doordat de kosten om mee te doen laag zijn is het 

voor iedereen mogelijk om aan te sluiten. Zo kunnen we 

met andere landen samenwerken en van elkaar leren.”

SaMEN WERKEN aaN WaaRDEGEDREVEN zORG 
MRDM, PatientInvolved, Prismant en X-IS werken samen 

onder de naam Value2Health. Wie zijn ze en wat dragen ze 

bij aan value-based health care?

MRDM 
MRDM (Medical Research Data Management) bewerkt 

medische data voor zorgaanbieders en heeft veel expertise 

op het gebied van databeveiliging en privacy in huis. “Wij 

verzamelen en verwerken de patiëntgegevens voor alle 

Nederlandse ziekenhuizen”, vertelt Wim Smit. “Zo zijn we 

in staat om data aan elkaar te koppelen op patiëntidentifi-

cerend niveau. 

paTiENTiNVOlVED 
PatientInvolved zorgt ervoor dat patiënten en zorginstel-

lingen relevante informatie met elkaar kunnen delen. 

Roberta Issa, manager PatientInvolved: “Deze informatie 

kan realtime teruggekoppeld worden naar de eindgebrui-

kers, om kwaliteitsgerichte en passende zorg te facili-

teren op basis van shared decision making. Ook geven wij 

ziekenhuizen inzicht in hun prestaties door benchmar-

kingdiensten. We leveren een groot aantal mogelijkheden 

voor het verzamelen, terugkoppelen en gebruiken van 

data, waarmee de zorginstelling de geboden diensten kan 

personaliseren. 

Wat draagt PatientInvolved bij aan Value2Health? “Ons 

team van experts zorgt voor de implementatie en 

optimaal gebruik van patiënt- en cliëntmetingen en de 

uitkomsten hiervan. Hierbij faciliteren wij kwaliteitsver-

betering met behulp van PROMs (door de patiënt gerap-

porteerde uitkomstmaten), PREMs (patiëntervaringen) en 

CQI (Consumer Quality Index), voor primair gebruik in de 

zorginstelling. Daarnaast kunnen ziekenhuizen via Patient-

Involved gegevens aanleveren aan (inter)nationale kwali-

teitsregistraties en keurmerken door onze automatische 

koppelingen. 

x-iS 
X-IS waardeert zorg. Wouter van Dijk, adviseur en medeo-

prichter X-IS: “Dat doen we door kwaliteitsgegevens 

te combineren met financiële data en instellingen te 

adviseren over deze informatie. Op het moment dat je 

ziekenhuizen meer inzicht geeft in de waarde kunnen 

ze zichzelf verbeteren en meer waarde leveren voor de 

patiënt. Momenteel wordt er veel gefocust op de kosten 

van de zorg, terwijl het idee van value-based health care 

juist is om te focussen op de waarde. Opvallend is dat 

ziekenhuizen die goed presteren en betere zorg leveren 

vaak lagere kosten hebben. Interessant is dat we in Neder-

land nog een grote slag kunnen maken, zowel op uitkom-

sten als op kosten, door te sturen op waarde. 

In Nederland zijn we de eerste die op deze schaal de 

combinatie maakt tussen uitkomsten en kosten, op dit 

moment voor meer dan veertig ziekenhuizen in Nederland. 

Het feit dat we op zo’n gedetailleerd patiëntniveau kunnen 

zeggen hoe goed een patiënt behandeld is en hoeveel dat 

gekost heeft is uniek. Daarnaast blijven we innoveren: we 

zijn bijvoorbeeld bezig om naast uitkomsten ook medica-

tiegegevens in beeld te brengen.”

pRiSMaNT 
Prismant heeft jarenlange ervaring en expertise in de 

zorg en verwerkt en levert financiële stuurinformatie aan 

zorginstellingen. Daarmee is Prismant een hele logische 

toevoeging aan het samenwerkingspalet Value2Health. 

Door de recente samenwerking met Prismant weet Value-

2Health niet alleen haar weg te vinden in ziekenhuizen, 

maar ook in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, revali-

datie en GGZ. 

Door de unieke samenwerking en de relatie met MRDM is 

Value2Health in staat alle belangrijke informatiebronnen 

voor value-based health care te bundelen, waardoor elke 

zorgverlener inzicht krijgt in de waarde van zorg en zo 

goede beslissingen kan nemen. Op www.value2health.com 

leest u hoe u morgen nog kunt starten met value-based 

health care. 

Voorbeeldvragen valuebase

Nu apps en smartphones steeds meer onderdeel 

uitmaken van het dagelijks leven, biedt dit ook mogelijk-

heden voor de fysiotherapie. Physitrack speelt hier op in 

door samen met OHRA een compleet online traject aan te 

bieden, waarbij de fysiotherapeut een ‘vinger aan de pols 

houdt’ en voor goede begeleiding zorgt. De online behan-

deling begint met een beveiligd videogesprek met een

fysiotherapeut. In dit gesprek kan de fysiotherapeut 

beoordelen of aanvullende behandeling in de praktijk 

noodzakelijk is of dat een online oefen- en coachings-

traject via de PhysiApp volstaat. De pilot loopt tot eind 

2017.

iMplEMENTaTiE ECONSulT iN fySiOTHERapiE 
lOOpT aCHTER
Frank van Zon, programmadirecteur Nederland bij 

Physitrack: “Terwijl huisartsen inmiddels de mogelijk-

heid hebben om via eConsults patiënten te woord te 

staan en advies te geven, blijft de beweegzorg jammer 

genoeg nog achter. Er zijn wel verschillende initiatieven, 

maar wanneer een videogesprek alleen als telefonisch 

consult te declareren is gaat geen therapeut dit actief 

inzetten. In het algemeen stellen zorgverzekeraars en de 

NZA zich nog terughoudend op om dit fysiotherapeuti-

sche eConsult te kunnen declareren, maar na het eerste 

gesprek kwamen we met OHRA direct tot een gezamenlijk 

doel: “Online fysiotherapie introduceren bij verzekerden 

van OHRA.”

“Met dit initiatief heeft OHRA als één van de eerste 

Zorgverzekeraars de stap gezet naar online fysiotherapie 

met Physitrack en we zijn trots dit project te kunnen 

ondersteunen met ons digitale platform.”, aldus Van Zon. 

“We werken nauw samen om te observeren hoe populair 

dit zorgtraject is en waar mogelijke nieuwe zorgdiensten 

met eHealth kunnen worden ontwikkeld.”

Over physitrack
Physitrack is een digitaal gezondheidsplatform dat 
wereldwijd door meer dan 21.000 zorgverleners en 
700,000+ patiënten gebruikt wordt. Het bedrijf maakt 
het mogelijk voor zorgprofessionals oefeningen en 
voorlichting digitaal voor te schrijven aan de patiënt, 
resultaten te meten en op afstand te communiceren met 
patiënten via beveiligde videogesprekken en berichten. 
Physitrack is onderdeel van een selecte groep eHealth 
oplossingen die onderdeel uitmaken van het wereldwijde 
Apple Mobility Partner Program.

Contactgegevens
Frank van Zon
Partner & Programmadirecteur Nederland
+316-20858506
fvz@physitrack.com

Physitrack start haar eerste 
‘online fysiotherapie’-pilot 
met verzekeraar OHRA

utrecht – physitrack, één van de weinige eHealth-aanbieders binnen het 
Mobility partner program van apple, gaat in 2017 online fysiotherapie 
mogelijk maken met verzekeraar OHRa. physitrack en OHRa willen 
verzekerden via een pilot laagdrempelig kennis laten maken met 
online fysiotherapie.
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WaT iS HET fiElDlaB GEHaNDiCapTENzORG?
Het Fieldlab is een samenwerking tussen drie zorgorga-

nisaties, s’HeerenLoo, Philadelphia en Siza. Het is onder 

andere opgezet om de leveranciers te helpen producten 

te testen in een zorgomgeving. Wat we zagen waren was 

dat producten die ready-to-market werden bestempeld 

vaak wel in een lab-omgeving waren getest, maar niet in 

de praktijk. Wat wij merken is dat wanneer je in de zorg-

omgeving gaat testen dat je feedback kunt geven aan de 

leverancier en dat er toch nog dingen aangepast moeten 

worden.

Aan de andere kant is het FieldLab nodig om vragen die er 

zijn vanuit de zorgorganisaties te onderzoeken. Dit doen 

we samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Dank zij het Fieldlab hoeven wij als aangesloten zorgor-

ganisaties maar één keer te investeren in een test, terwijl 

de leverancier het product in één keer bij een grote groep 

cliënten in de praktijk kan testen.

HOE BEN jij DaaR Bij BETROKKEN GERaaKT?
Ik heb me de afgelopen jaren bezig gehouden met de 

vraag hoe je producten op een slimme en snelle manier 

kunt testen, samen met de leverancier. Om dit succesvol 

te kunnen doen moet je een goed plan maken met heldere 

verwachtingen, gedegen onderzoeksvragen, een korte test-

cyclus en aan het einde een rapport opleveren waar zowel 

zorgorganisatie als leverancier iets mee kunt.

EN DaT DEED jE VaNuiT BuSiNESS DEVElOpMENT 
VaN Siza?
Klopt, vanuit Business Development hebben we verschil-

lende producten met die methode onderzocht. Het zijn 

bewust geen wetenschappelijke onderzoeken, maar 

concreet en praktijkgericht. Sámen testen in de praktijk 

met cliënten en medewerkers.

Wat ik merkte is dat leveranciers vaak bezig waren met 

het product te implementeren, terwijl de zorgorganisaties 

nog steeds zeiden dat ze aan het Pilotten waren. Volgens 

mij moet daar een heel duidelijk onderscheid in zitten. 

Een product is nieuw voor jou als organisatie, dus ga je 

hem testen. Dan wil je een paar dingen weten aan het 

eind van zo’n test. De stappen die je moet doen om dat 

te weten te komen moet je dan goed definiëren. Als de 

test is afgelopen heb je een onderzoeksresultaat, op basis 

waarvan je besluit of je doorgaat met het product of niet. 

Wanneer je dit samen met andere organisaties doet en de 

informatie met elkaar deelt kun je zo veel verschillende 

producten testen en samen bepalen welke producten 

toegevoegde waarde bieden.

MijNEiGENplaN iS EEN VaN DE TiEN iNNOVaTiEVE 
TOEpaSSiNGEN WaaR DiT jaaR ONDERzOEK NaaR 
GEDaaN WORDT, WaaROM iS MijNEiGENplaN GE-
KOzEN BOVEN aNDERE GEGaDiGDEN? WaT MaaKTE 
MijNEiGENplaN iNTERESSaNT? 
Bij alle aangesloten organisaties leefde de vraag hoe 

cliënten geholpen kunnen worden met het aanbrengen van 

dagstructuur en zelfstandigheid, zodat cliënten meer eigen 

regie kunnen krijgen. MijnEigenPlan werd al op kleine 

schaal gebruikt binnen alle aangesloten organisaties en 

leek toen al een veelbelovend hulpmiddel voor verschil-

lende cliëntengroepen.

WaT zijN DE BElaNGRijKSTE VOORWaaRDEN VOOR 
EEN GOEDE SaMENWERKiNG MET DE lEVERaNCiER?
Één hele belangrijke voorwaarde is dat de leverancier 

openstaat voor feedback en door wil ontwikkelen. Wanneer 

een product nog niet in de praktijk is getest, is het nog 

niet klaar voor de markt. Er kunnen soms hele kleine 

ongemakken zijn, maar soms zijn het wat grotere vragen 

die eruit komen.

Daarnaast stelt het onderzoek ook eisen aan de zorgor-

ganisatie. De organisatie moet op een projectmatige 

manier een product willen testen. Dat betekent dus ook 

dat er een tijdsinvestering gedaan moet worden vanuit de 

medewerker en projectleiderschap. Bij zowel de leveran-

cier als de organisaties liggen dus voorwaardes.

HOE KuN jE DE TEST GOED faCiliTEREN VOOR jE 
MEDEWERKERS EN CliëNTEN?
Van tevoren moet je goed communiceren wat je van de 

medewerkers en cliënten verwacht als ze zich opgeven 

voor de test. Bijvoorbeeld hoeveel tijd er gevraagd wordt 

voor het invullen van de verschillende metingen en het 

gebruiken van het te testen product? Je moet ook altijd 

meer gegevens willen ophalen dan dat je uiteindelijk 

nodig hebt. Er vallen altijd wel wat mensen af, bijvoor-

beeld omdat de cliënt niet meer meer wil meewerken of 

dat een begeleider langdurig ziek wordt. Daar moet je ook 

rekening mee houden.

WaT VOND jE VOORaf laSTiG Of iNGEWiKKElD aaN 
HET ONDERzOEK VaN MijNEiGENplaN SpECifiEK? 
Ik vond het in het begin wel wat ingewikkeld omdat alle 

drie de organisaties er al wat ervaring mee hadden. Dus je 

begint niet bij nul, iedereen had al een beetje een referen-

tiekader.

HOE VERlOOpT DE SaMENWERKiNG MET lEVERaN-
CiER VaN MijNEiGENplaN: zElfSTaNDiGMETzORG?
Ik vind het prettig dat we korte lijnen hebben. Dat als er 

iets is waar ik niet uitkom of iets niet weet dat ik direct 

kan bellen of appen. Ik merk dat dat ook twee kanten op 

werkt, wanneer ze iets hebben waar ik mijn mening op kan 

geven aarzelen ze ook niet om even contact op te nemen.

Ze staan ook open voor feedback en dat is wederzijds. Dat 

is heel belangrijk als je samenwerkt en ik merk dat dat er 

is.

WaT GEBEuRT ER WaNNEER DE ONDERzOEKSRESul-
TaTEN BEKEND zijN? iS ER EEN pROGRaMMa VOOR 
fiElDlaB aluMNi?
MijnEigenPlan is het eerste FieldLab onderzoek dat wordt 

opgeleverd over een product. We hebben wel eerdere 

onderzoeken gedaan, maar MijnEigenPlan is het eerste 

product dat uit de test gaat komen.

Als het FieldLab onderzoek wordt afgesloten kunnen we 

de resultaten op allerlei manieren communiceren naar de 

Interview met Joukje Janssen, 
FieldLab Gehandicaptenzorg
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aangesloten organisaties. Daarnaast besteden we er op 

HealthValley aandacht aan en kan de leverancier met het 

onderzoeksrapport aantonen wat de effecten zijn van het 

product.

Wanneer er meer zorgorganisaties aansluiten bij het 

FieldLab zullen de onderzoeksgegevens ook met die 

organisaties worden gedeeld. Voor het afgelopen jaar is 

er besloten om nog even geen nieuwe organisaties toe 

te voegen, zodat de interne processen kunnen worden 

verfijnd. Deze zijn nu op orde, dus nu zijn er mogelijk-

heden om ook andere organisaties aan te laten sluiten.

We gaan binnenkort om tafel om te kijken welke producten 

we in 2017/2018 gaan testen en welke onderzoeksvragen 

we gaan oppakken.

Wat zie je als de belangrijkste uitdaging voor brede adop-
tie van een e-health toepassing als MijnEigenplan binnen 
de organisaties die zijn aangesloten bij het fieldlab? 
De belangrijkste uitdaging is dat je de medewerker en de 

cliënt uit de waan van de dag moet krijgen en ze buiten de 

gebaande paden laten treden. Hoe krijg je mensen in de 

verandermodus? Dit heeft ook met organisatiecultuur te 

maken, veiligheid op het werk, werkdruk, werktevreden-

heid en digitale vaardigheden. Het heeft met zóveel andere 

dingen te maken als het product wat je als leverancier ter 

beschikking stelt. Dat is de uitdaging voor zorgorganisa-

ties de komende tijd.

HOE KuN jE HiER alS lEVERaNCiER Bij HElpEN?
In heel veel gevallen zal er bewustwording moeten zijn 

dat die stap gemaakt moet worden, en dat dit niet vanzelf 

gaat. Je kunt als leverancier niet je product naar binnen 

schuiven en dat het als vanzelf wordt gebruikt. Zo werkt 

het gewoon niet.

Als je organisaties treft die weinig ervaring hebben met 

implementaties dan is men er zich niet van bewust dat het 

niet vanzelf gaat, ook al is het product zelf eenvoudig in 

gebruik.

De moeilijkheid zit hem niet in het gebruik van het 

product, de moeilijkheid is het gaan gebruiken van 

het product. Er toe komen die veranderende mindset 

te creëren en verander-weerstand van medewerkers te 

overwinnen.

De leverancier van MijnEigenPlan reikt veel hulpmiddelen 

aan om de zorgmedewerkers te helpen MijnEigenPlan goed 

te laten landen binnen de organisatie. Voorbeelden zijn 

een implementatieplan, online workshop en een training 

voor de kartrekkers. Ze zijn altijd bereikbaar voor vragen. 

Maar het houdt ergens op, als leverancier kun je niet alles 

regelen voor de organisatie.

Tip aan de leverancier: Zoek vooral de organisaties waarin 

energie en beweging zit, deze staan open voor verandering.

Interview
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