
 
 
 

                                                     
  

 

 

 

Meer zorgrendement per euro  

vereist contractinnovatie 
 
 
Buitenlandse successen hebben met elkaar gemeen dat voor andere en 

betere uitkomsten, andere en betere contracten nodig zijn tussen 
verzekeraars en samenwerkende zorgverleners, waarin sturen, 

belonen en delen van de opbrengst van verbetering voor meer 

gezondheid per euro centraal staat.  
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Voorwoord 
 

De missie van VEROZ is ondernemerschap inzetten om de zorg voor de 
patiënt te optimaliseren en duurzaam betaalbaar te houden. Tegelijkertijd 

dient ondernemerschap het doel om innovatie en efficiency in de zorg 
duurzaam te bevorderen. 
 

Veroz entameert het maatschappelijk debat over deze thema's. Een 
onderwerp, dat daarbij centraal staat is de beheersbaarheid van de kosten in 

de zorg. VEROZ meent dat naar nieuwe innovatieve routes moet worden 
gezocht om dit streven te bevorderen. In dat kader wil VEROZ als een van de 
nieuwe thema's contractinnovatie in de zorg op de agenda zetten. Hierbij is 

het van groot belang om de verdienmodellen af te stemmen op een 
gemeenschappelijk doel waarbij we meer gezondheid per zorg-euro 

realiseren (‘Triple Aim’).  
 
In Nederland betalen we in de zorg nog steeds primair voor volume en niet 

voor kwaliteit van zorg. Om het debat op te starten heeft VEROZ in zijn 
jaarcongres 2013 ineen workshop over het thema contractinnovatie voor het 

eerst op de agenda gezet. Dit was een goede opmaat voor een bredere 
discussie over dit onderwerp.  Thans willen wij de discussie over dit 

onderwerp uitdiepen middels  een White Paper van de hand van Adstrat en 
GSK : Meer zorgrendement per euro vereist contractinnovatie.  
 

Daarbij komen onder meer de volgende vragen aan de orde: Kunnen 
verdienmodellen beter in lijn worden gebracht met de maatschappelijke 

verwachtingen voor de zorg? Biedt contractinnovatie de randvoorwaarden 
voor het realiseren van uitkomstfinanciering? Past dit in het streven naar 
constructief ondernemerschap in de zorg? Kan dit bijdragen aan een 

verbeterd klimaat voor duurzaam verantwoord ondernemen? 
 

Wij hopen, dat deze White Paper geen eindpunt is maar een start voor een 
goede dialoog over het belang van contractinnovatie voor meer 
zorgrendement per geinvesteerd euro binnen het kader van constructief 

ondernemerschap in de zorg. 
        Het VEROZ Bestuur 
 
 
 

 
De white paper is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de volgende mensen: 
Marcel van Asperen, David van Duffelen, Peter Jagt, Marcel Joachimsthal, Marc Koolen, Stan 
Kolkman, Ivo Struik, Sietse Tjalma, Marianne Wijberg (allen GSK), Erik Roel en Jurriaan 

Pröpper (beiden Adstrat) 
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Inleiding 
 

  
Dat de zorg op de huidige wijze onbetaalbaar wordt is een probleem dat niet 

alleen in Nederland maar in de hele Westerse wereld speelt. Het collectieve, 
solidaire systeem dat wij momenteel hebben is een groot goed, maar door 
een aantal factoren (vergrijzing, technologische vooruitgang, 

individualisering) is het een zeer groot deel van ons nationale product (12%) 
gaan beslaan. Zonder hervormingen zal het aandeel van de zorgkosten in het 

inkomen van een modaal gezin stijgen van 23% in 2012  naar 36% in 20401. 

 
Het probleem is groot en wordt dan ook maatschappelijk en politiek breed 

gevoeld. Om het tij te keren loopt er binnen Nederland een groot aantal 
initiatieven in alle schakels van de zorgketen om uitkomsten van de zorg te 

verbeteren en tegelijkertijd de kosten ervan te verlagen. Of beter gezegd, de 
groei van de zorgkosten af te remmen en daarmee de trend om te buigen.  
 

Binnen al deze initiatieven ontbreekt het echter aan een duidelijk 
transitiemodel van productiebeloning en -maximalisatie naar 

uitkomstbeloning en -optimalisatie. Geen van de betrokken partijen is 
individueel in staat om het bestaande systeem (dat gebaseerd is op 
productie) te wijzigen. Dit heeft tot gevolg dat er ook geen eenduidige partij 

is die bereid is om te investeren (in tijd en geld) in preventie en innovatie 
van zorg en systeem. Vanuit het buitenland is echter een groot aantal 

initiatieven bekend, waarbinnen de gewenste innovaties gefinancierd kunnen 
worden uit sterke en structurele verbeteringen van de uitkomsten. 

VEROZ2 wil ondernemerschap inzetten om de zorg voor de patiënt te 

optimaliseren. Dit onderzoeksrapport wil een bijdrage leveren aan de 

oplossing van onze gezamenlijke uitdaging om de zorg kwalitatief, betaalbaar 
en toegankelijk te houden. Dit document toont succesvolle buitenlandse 

voorbeelden en oplossingen als inspiratie voor toepassing in Nederland.  

Adstrat heeft veel ervaring met ontwikkeling van samenwerkingsmodellen in 
o.a. de zorg en heeft dit onderzoek voor VEROZ uitgevoerd met mensen en 
middelen van GlaxoSmithKline Nederland. Zes GSK medewerkers zijn deels 

vrijgemaakt om in de periode mei tot en met september 2013 de 
buitenlandse voorbeelden te onderzoeken en te komen tot conclusies en 

aanbevelingen met betrekking tot de haalbaarheid voor Nederland.  

Tijdens het VEROZ jaarcongres in het najaar van 2013 zijn de belangrijkste 
resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd met de 

aanwezigen. Dit document bevat een bredere beschrijving van het proces en 
de resultaten en hoopt hiermee de discussie en besluitvorming omtrent dit 
uitdagende vraagstuk te voeden. 

  

                                                 
1 CPB Policy Brief | 2011/11 
2 Vertrouwen En Ondernemerschap in de Zorg 
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Samenvatting  
 

Zorg is momenteel al verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale 
rijksbegroting. Door sociale, demografische en technologische ontwikkelingen 

zal dit aandeel verder stijgen. Tevens leeft de Nederlander weliswaar langer, 
maar ook langer ongezond, waardoor er extra druk op de betaalbaarheid en 
daarmee houdbaarheid van het huidige systeem ontstaat. 

 
Alhoewel de kwaliteit en toegankelijkheid van het huidige zorgsysteem in 

Nederland in internationaal perspectief goed scoort, is er een achttal 
knelpunten die een structurele verbetering van de uitkomsten remmen. Veel 
van deze knelpunten zijn gerelateerd aan de productiesturing van de zorg en 

onze pogingen om de productie in steeds meer detail te beheersen. Terwijl 
Nederland juist nu behoefte heeft aan beheersing van de vraag naar zorg 

met preventie van ziekte en verbetering van de doelmatigheid met innovatie.  
 
Naast het positieve effect op de omvang van de zorgkosten, is een gezonde 

bevolking ook productiever, actiever en heeft een hogere kwaliteit van leven. 
Daarom hebben wij in Nederland collectief gefinancierde zorg. Het blijkt dan 

ook dat het verbeteren van de gezondheid(zorg) per geïnvesteerde euro in 
het belang is van alle stakeholders: van overheid, verzekeraar en 

zorgverlener tot en met de patiënt, verzekerde, werkgever en mantelzorger. 
 
Het tegelijk nastreven van de Triple Aim van hogere klanttevredenheid, 

betere gezondheid en lagere zorgkosten(groei) is vereist voor het gewenste 
eindresultaat: meer gezondheid per zorg-euro. De implementatie hiervan 

vereist echter grote wijzigingen in de inrichting en denkwijze van de 
betrokken partijen. 
 

In het buitenland loopt men een paar jaar voor op Nederland met initiatieven 
die gestoeld zijn op Triple Aim. De resultaten die in een aantal plaatsen en 

landen worden behaald bewijzen dat Triple Aim in de praktijk haalbaar is: 
betere zorgresultaten, klantervaring en kostenontwikkeling.  
 

De buitenlandse voorbeelden hebben met elkaar gemeen dat verzekeraars in 
plaats van productie(beperkende) contracten zijn overgegaan op contracten 

die samenwerkende zorgverleners meer verantwoordelijkheid en beloning 
geven voor de uitkomsten in gezondheidswinst, tevredenheid en 
kostenontwikkeling. Het gelijk richten van de belangen levert resultaat op: 

voor andere betere uitkomsten zijn andere betere contracten nodig.  
 

De proeftuinen lopen aan tegen het ontbreken van deze uitkomst- en 
beloningscontracten. De huidige praktijk is per lijn, functie, praktijk en jaar 
contracteren van productie tegen tarief en volume. Het zijn losse onderdelen 

die juist aan elkaar verbonden moeten worden in gezamenlijke contracten 
om de gewenste verbetering, substitutie en doelmatigheid van bepaalde 

zorgketens te realiseren. De zorg laten aansluiten op de patiëntbehoefte en 
mogelijkheden, bij voorkeur met preventie nog voordat deze behoefte 
ontstaat. Daartoe moet er onderling en lokaal geschoven kunnen worden met 
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zorg in tijd, plaats, capaciteit, uitvoering en geld binnen de contracten: 
ontschotten van zorg.  

De proeftuinen zijn hiervoor bedoeld: experimenteren met andere afspraken 
om “Betere zorg met minder kosten” te realiseren. Het ligt daarom voor de 

hand om als eerste, belangrijke stap binnen de benoemde proeftuinen de 
buitenlandse voorbeelden van contractinnovatie toe te gaan passen. Dit 
vereist een andere samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgverleners, 

ook onderling binnen verzekeraars en zorglijnen. Samen zal de verzekerde 
populatie in doelgroepen ingedeeld worden met overeenkomstige 

gezondheidsrisico’s en zorgbehoeften. Voor iedere doelgroep wordt een 
integraal meerjarig contract gesloten die verbetering van de integrale 
uitkomsten stimuleert en beloont. De aard van de gewenste verbetering 

bepaalt welke contractvorm hierbij past. Het buitenland biedt in onderstaand 
schema een goed vertrekpunt voor de ontwikkeling van vier contracten:     

 
• Fee For Service:          

tarief per stuk: DOT, verrichting, foto, bepaling, consult, opname, etc 

• Pay for Performance:  

betaling extra inspanning zonder resultaatverplichting (GEZ, med. reviews) 

• Shared Savings:          

verdelen van kostenombuiging tussen verzekeraar en zorgverleners 

• Bundled Payments:     

vast bedrag per patiënt voor hele zorgketen 

• Partial Capitation:        

vast bedrag per verzekerde per jaar voor bepaalde aandoening 

• Global Payments:        

vast totaal budget per verzekerde per jaar voor deel verzekerden 

 

 

 
 
Door proeftuinen te helpen met de ontwikkeling en uitwisseling van nieuwe 

modelcontracten, verhoogt hun kans van slagen en verkort de tijd totdat 
resultaten zichtbaar worden. Met de vergrijzing voor de deur mogen wij geen 
tijd verliezen. Het voorkomt dat iedereen het wiel gaat uitvinden en elkaar 

van hun versie gaat overtuigen. We zullen de handen ineen moeten slaan om 
modellen te ontwikkelen waar alle proeftuinen – officieel en onofficieel – mee 

uit de voeten kunnen. Dan kunnen we de resultaten ook echt monitoren, 
vergelijken en verspreiden.  
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Hiervoor is wel een aanjager nodig. Deze rol van aanjager kan het beste door 
een niet direct betrokken partij vervuld worden en idealiter door een stuur- 

of werkgroep waarin beleidsmakers en bestuurders vanuit alle zorgpartijen 
en de zorgmarkt aan de tafel zitten. Vanuit deze stuur- of werkgroep zou dan 

de ambitie moeten worden uitgesproken om contractinnovatie aktief te willen 
ondersteunen en implementeren. Dit zal met en ten behoeve van de 
proeftuinen gebeuren om maximaal gebruik te maken van het huidige 

momentum van de proeftuinen, onder inbreng van de nu gepubliceerde 
resultaten en ervaringen in het buitenland.  

 
Deze white paper wordt afgesloten met een voorstel voor de wijze van 
ontwikkeling, implementatie, organisatie  en ondersteuning van 

contractinnovatie bij de proeftuinen in Nederland. Voorgesteld wordt onder 
één projectleiding in twee groepen complementaire op elkaar aansluitende 

eindproducten te ontwikkelen, die met een stuurgroep worden besproken en 
uitgedragen naar de eigen organisatie en het zorgveld:  
 

1. Vier nieuwe en breed toepasbare modelcontracten ontwikkelen op basis 
van de zorgdoelen en zorgplannen in drie proeftuinen (kopgroep), waarbij de 

andere zes proeftuinen (klankbordgroep) onderweg geïnformeerd worden 
over voortgang en desgevraagd input leveren. Het eindproduct is vier 

modelcontracten met ieder een ‘memorie van toelichting’ als handleiding 
voor goed en succesvol gebruik in de eigen (proeftuin)regio: shared savings, 
bundled payment, partial capitation en global payment. 

 
2. Met een werkgroep vanuit ieder van de stakeholders om op strategisch 

niveau de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie en uitrol van de 
modelcontracten verkennen, identificeren, analyseren en uitdenken. De 
komst van de modelcontracten is hiervoor een gegeven. Eindproduct is een 

rapport met randvoorwaarden die voor alle of specifieke contracten gelden 
met adviezen voor mogelijke invulling ervan. 

 
3. Een stuurgroep met dezelfde stakeholders voor realiseren van instemming, 
facilitatie en drijvende kracht achter de eindproducten richting zorgveld en 

eigen organisatie met betrekking tot de beoogde kansen en resultaten van 
het project voor Nederland. 

 
Om parallel naast elkaar te kunnen optrekken, zal er afstemming en 
uitwisseling tussen de kopgroep en de werkgroep nodig zijn. Daartoe zal de 

projectleiding van de kopgroep deelnemen aan de werkgroep, en de 
voortgang presenteren aan de stuurgroep.  

 
De gewenste planning om voor 2015 in de proeftuinen meerjarige afspraken 
te kunnen gaan maken met de nieuwe modelcontracten, is ambitieus:  

1. start kopgroep en invulling werkgroep per 1 april,  
2. oplevering van eerste concepten voor 1 augustus,  

3. afronding van de modelcontracten voor 1 oktober,  
4. en completering met de randvoorwaarden in concept voor 1 oktober en 
volledig afgerond voor 1 december.  
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Voor een snelle, (zorg)brede ontwikkeling en aanpassing van de zorg met 

nieuwe contractvormen is groot draagvlak en inzicht nodig. Daartoe zullen 
deelnemers aan kopgroep, werkgroep en stuurgroep (publiekelijk) hun steun 

en inzet voor de contractinnovatieve proeftuinen moeten bijven geven. Om 
binnen en buiten hun eigen organisatie het belang en de kansen die het biedt 
duidelijk te maken. Een verdere verspreiding van kennis, inzicht en 

ervaringen met deze innovatieve contractvormen en zorginrichting door 
deelnemers zal dan ook veelvuldig plaats moeten vinden op Nederlandse 

congressen en workshops in de komende tijd. De kracht van de boodschap 
en de oplossing zit hem in de herhaling en de verspreiding. 
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1. Huidige zorgbekostiging in Nederland is niet 
toekomstbestendig  

 
Zorg is momenteel al verantwoordelijk  voor bijna 30% van de totale 

rijksbegroting en door sociale, demografische en technologische 
ontwikkelingen zal dit aandeel verder stijgen. Tevens leeft de Nederlander 
weliswaar langer, maar ook langer ongezonder, waardoor er extra druk op de 

betaalbaarheid en daarmee houdbaarheid van het huidige systeem ontstaat. 
 

1.1 Ongeremde zorggroei eet onze ‘portemonnee’ op 
 
Zorg is momenteel al verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale 

rijksbegroting (zie figuur 1), in totaal €76,7 mld. in 2013. In de 
Miljoenennota 2014 daalt dit aandeel weliswaar licht naar 29% maar stijgen 

de kosten in absolute termen naar €77,8 mld. 
 
 

 
Figuur 1: Rijksbegroting 20133 

Indien tevens de particuliere bestedingen worden meegenomen bedragen de 

zorguitgaven in Nederland zelfs € 92,7 mld in 2012; een stijging van 3,7% 

ten opzichte van 2011. Dit is 15% van het BBP van Nederland4  

 
                                                 
3 De Volkskrant, 19 september 2012 
4 CBS 2012 
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Figuur 2: Zorgkosten als percentage van de collectieve uitgaven5 

De ontwikkeling van de zorgkosten als percentage van de collectieve 
uitgaven in de periode 2000-2012 is weergegeven in Figuur 2. Hierin is een 

duidelijke trendbreuk waar te nemen in 2006 bij de overgang naar het 
nieuwe stelsel. Dit effect is in de jaren erna wel weer afgevlakt, maar het 
aandeel van de zorgkosten in de collectieve uitgaven blijft stijgen. 

 

                                                 
5 Rijksbegroting 2013; teambewerking 
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Figuur 3: Ontwikkeling zorgkosten modaal gezin6 

 
In het in 2013 verschenen rapport “Toekomst voor de zorg” van het CPB 

wordt de ontwikkeling van de zorguitgaven voor een modaal gezin 
geprojecteerd voor het jaar 2040 indien de huidige trend zich voortzet. De 
resultaten hiervan staan in Figuur 3: 

 
Deze ontwikkeling gaat ten koste van de reële koopkracht die zal dalen met 

een negatief effect op de economie. Hierdoor dalen de belastinginkomsten en 
stijgen de lasten en premies voor de burgers, waardoor de koopkracht verder 

zal dalen, enzovoort. Dit is een negatieve spiraal die grote impact zal hebben 
op Nederland en haar inwoners. 
 

1.2 Afnemende meeropbrengsten zorg: we leven langer én ongezonder 
 

Door de medische wetenschap is de laatste decennia grote vooruitgang 
geboekt waardoor de levensverwachting van de Nederlander significant is 
toegenomen.  

 
Hier staat echter tegenover dat de levensstijl van de Nederlander, ondanks 

alle inzichten in de negatieve gevolgen, onvoldoende verbetering of zelfs 
verslechtering laat zien. We roken, drinken en eten nog teveel. Hierdoor is er 
een steeds groter aantal mensen dat ook nog eens steeds vroeger 

geconfronteerd wordt met een chronische ziekte7 

 

                                                 
6 CPB; Toekomst voor de Zorg (2013) 
7 onder chronische ziektes zijn begrepen Astma/chronische bronchitis, Hartafwijking, Beroerte, Hoge 
bloeddruk, Maag-darm stoornissen, Suikerziekte, Rugaandoening, Reumatische/gewrichtsaandoeningen, 
Migraine en Kanker 

2010 2040

Trendmatige 

groei

Levensverwachting bij geboorte (jaren)

 Mannen 78,8 83

 Vrouwen 82,7 86

Zorguitgaven (% bbp)

Totale uitgaven 13,2 22

 waarvan curatieve zorg 8,7 13

 waarvan langdurige zorg 4,1 9

 waarvan collectieve financiering 10,9 18

Kostendekkende premies (% bruto gezinsinkomen)1

 Tweeverdieners (modaal inkomen) 23,5 36

Toename premiedruk in %-punten 12

 waarvan demografie 7

 waarvan zorgconsumptie per persoon 5

Aspect
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Figuur 4: levensverwachting (zonder chronische ziektes) voor Nederlanders8 

 

Gevolg hiervan is dat, mede door de voortschrijdende medische technologie, 
het aantal jaren dat de gemiddelde Nederland met een chronische ziekte leeft 
is toegenomen van 22 jaar in 1981 naar 38 jaar in 2011 (figuur 4) 
 

Bovenstaande leidt ertoe dat de kosten voor de behandeling van deze ziektes 

steeds verder zullen stijgen, indien men er niet of onvoldoende in slaagt om 
de gemiddelde Nederlander een gezondere leefstijl te laten nastreven. 

 
 
1.3 ‘Babyboom’ in de zorgvraag, -kosten en –capaciteit komt nog 

 
Vergrijzing van de bevolking is een demografische ontwikkeling die in de 

gehele Westerse wereld aan de gang is en grote gevolgen zal hebben voor 
vraag naar zorg en dus de zorgkosten en vereiste capaciteit. 
 

In vergelijking met een aantal vergelijkbare landen, zal de vergrijzing in 
Nederland de komende decennia sterker stijgen. Zo zal het aandeel inwoners 

van 65+ in Nederland toenemen van 15,4% in 2010 naar 27,5% in 2040 om 
daarna licht te dalen naar 27,2% in 2060 (figuur 5). Er komen circa 2 miljoen 
mensen 65+ extra bij. Alleen in Duitsland zal dit aandeel nog hoger liggen. 

 

                                                 
8 CBS 
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Figuur 5: Aandeel 65+ in bevolking 1960-20609 

 

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de gemiddelde zorgkosten vanaf het 
60e levensjaar iedere 5-10 jaar verdubbelen, door de stijgende extramurale 
kosten maar met name door de sterk stijgende intramurale kosten (exclusief 

ziekenhuis). In figuur 6 is dit grafisch weergegeven voor de groep 
alleenstaande, autochtone mannen uit middenklassen. Voor alleenstaande 

vrouwen met dit profiel zijn de kosten zelfs nog significant hoger. Voor 
samenwonende stellen zal het patroon vergelijkbaar en de hoogte lager zijn. 
 

                                                 
9 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 
World Population Prospects: The 2012 Revision  
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Figuur 6: Gemiddelde kosten voor alleenstaande, autochtone mannen uit middenklassen (2000)10 

De combinatie van de sterke stijging met 2 miljoen extra 65+ inwoners in 
Nederland en het feit dat de zorgkosten met leeftijd sterk stijgen, betekent 

dat met de huidige naoorlogse babyboom de komende jaren een sterke 
stijging van de zorgkosten zal ontstaan. Dit zal bij ongewijzigd beleid 
resulteren in een capaciteitstekort van zo’n 470.000 zorgverleners in 202511. 

Wij kunnen de baby boom in de zorg niet betalen en niet leveren. 

  

                                                 
10 Bron: RIVM (2012) 
11 Bron: Zorginnovatieplatform 

Babyboom 

generatie
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2. 8 structurele knelpunten belemmeren verbetering 
zorguitkomsten 

 
Alhoewel de kwaliteit en toegankelijkheid van het huidige zorgsysteem in 

Nederland in internationaal perspectief goed scoort, is er een achttal 
knelpunten die een structurele verbetering van het systeem in de weg staan. 

 
2.1 De kwaliteit en toegankelijkheid van het zorgaanbod is goed 
 

De kwaliteit en toegankelijkheid van het huidige collectieve en solidaire 
aanbodgestuurde systeem in Nederland is in internationaal perspectief goed. 

Uit een studie van het Commonwealth Fund uit 2010 komt de kwaliteit van 
de gezondheidszorg Nederland als beste uit de vergelijking met vergelijkbare 
Westerse landen: 

 

 
Figuur 7: kwaliteit gezondheidszorg12 

Uit bovenstaande resultaten valt op te maken dat het Nederlandse systeem 
op de aspecten kwaliteit van de zorg, toegankelijkheid van de zorg en 

gelijkheid van de zorg als beste of een na beste naar voren komt. Op de 
efficiëntie van de zorg neemt Nederland een derde plaats in. Daarnaast valt 

op dat Nederland ondanks deze goede overall resultaten als vierde scoort op 
het aspect  lange, gezonde en productieve levens. 
 

Een ander opvallend aspect is dat er in Nederland (vergeleken met de andere 
6 landen in de studie) nauwelijks sprake is van patiënt gecentreerde zorg. 

Oftewel, de behoefte van de individuele patiënt staat in het Nederlandse 
zorgsysteem niet centraal, maar het aanbod. 
 

 

                                                 
12  Bron: Commonwealth Fund (2012) 

Australië Canada Duitsland Nederland
Nieuw 

Zeeland
VK VS

Totale positie (2010) 3 6 4 1 5 2 7

Kwaliteit Zorg 4 7 5 2 1 3 6

Ÿ Effectieve zorg 2 7 6 3 5 1 4

Ÿ Veilige zorg 6 5 3 1 4 2 7

Ÿ Gecoördineerde zorg 4 5 7 2 1 3 6

Ÿ Patiënt gecentreerde zorg 2 5 3 6 1 7 4

Toegankelijkheid 6,5 5 3 1 4 2 6,5

Ÿ Kostengerelateerde problemen 6 3,5 3,5 2 5 1 7

Ÿ Tijdige beschikbaarheid zorg 6 7 2 1 3 4 5

Efficiëntie 2 6 5 3 4 1 7

Gelijkheid 4 5 3 1 6 2 7

Lange, gezonde, productieve levens 1 2 3 4 5 6 7

Zorguitgaven per hoofd (2007) $3.357 $3.895 $3.588 $3.837 $2.454 $2.992 $7.290

Aspect
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2.2 Verbetering zorguitkomsten belemmert door 8 structurele knelpunten  

 
De kwaliteit van de huidige zorgverlening is in internationaal perspectief 

goed. Gezien de (socio-)demografische ontwikkelingen zal het naar de 
toekomst toe moeilijk worden deze kwaliteit te blijven leveren met de 
beschikbare capaciteit en financiële middelen. Er zal iets fundamenteels 

moeten veranderen in de inrichting van ons systeem om het beroep op zorg 
relatief minder hard te laten stijgen en het rendement van de geleverde zorg 

te verbeteren om de zorg toekomstbestendig te maken. 
 
De volgende inventarisatie van knelpunten geeft een activerend beeld van de 

belemmeringen om structurele verbetering van de zorguitkomsten in 
Nederland te kunnen realiseren: 

 
1. Zorg en ziekte in plaats van gezondheid en gedrag: behandelen i.p.v. 

voorkomen. Niemand lijkt verantwoordelijkheid te voelen en te nemen 

voor het proactief managen van de gezondheid van de patiënt. Het 
zorgstelsel is - met uitzondering van de vaccinaties en 

bevolkingsonderzoeken - ingericht op afwachten totdat de ziekte zich 
openbaart en dan goed behandelen.  

 
2. Weinig betrokkenheid van patiënt: aanbod- i.p.v. vraagsturing.  

Er wordt veel over ‘de’ patiënt gesproken en veel bedacht wat goed is 

voor ‘de’ patiënt. Weinig wordt gesproken met dan wel geluisterd naar 
de patiënt over de eigen wensen, behoefte en mogelijkheden, wat ook 

moeilijk is in de korte consulttijd. De patiënt heeft moeite om hierin de 
eigen regie te nemen.   
 

3. Inefficiënte organisatie van de zorg: versnippering. De zorg is 
georganiseerd naar aanbod. Per zorglijn, beroepsgroep, locatie en 

praktijk is er verschillende financiering, bekostiging, zorgproducten, 
organisaties, systemen, protocollen, tarieven, enzovoort. De zorg is 
een ondoorgrondelijke verzameling van losse onderdelen.  

 
4. Weinig samenwerking tussen en binnen alle geledingen: 

wantrouwen. Er is geen of weinig vergelijkbaarheid en transparantie, 
en daarmee een voedingsbodem voor desinformatie. De patiënt twijfelt 
soms aan de juistheid van het oordeel van de zorgverlener mede door 

de sterke opkomst van internet. De zorginkopers zien alleen stijgend 
volume en kosten van zorgverleners. Zorgverleners kennen door de 

afwezigheid van een regionaal EPD/EMD de voorgeschiedenis van 
patiënten onvoldoende om een objectief oordeel te kunnen vellen over 
elkaars behandeling. Er is weinig uitwisseling en samenwerking tussen 

de diverse schakels in de zorgketen, waardoor er grote menings- en 
cultuurverschillen kunnen ontstaan. Het voorgaande wordt verder 

versterkt door een steeds verdergaande juridisering van de zorg. 
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5. Productie prikkels:wat je betaalt dat krijg je, zeker zonder 
uitkomstmeting. Het systeem is ingericht op betalen voor 

verrichtingen. Met ‘zinnig en zuinig’ omgaan met zorg benadeelt de 
zorgverlener zichzelf direct en indirect, als de beroepsgroep niet ‘zinnig 

en zuinig’ is en collectief gekort wordt. Aan de andere kant zit er bij de 
zorgvrager nauwelijks een rem op de vraag naar zorg, vooral nadat 
het eigen risico volledig is betaald. De andere verzekerden betalen. 

Er zijn honderden indicatoren die de kwaliteit van verrichtingen meten, 
maar weinig tot geen indicatoren die de uitkomsten van de zorg voor 

de patiënt meten en dus de zorg kunnen verbeteren door erop te 
sturen.  In deze belangen symbiose is er een glijdende schaal van 
doelmatige, via optimale naar maximale zorg en echte fraude.   

 
6. Overaanbod genereert zijn eigen vraag: alleen het beste is goed 

genoeg. Door de steeds verder uitbreidende capaciteit en 
mogelijkheden (klinieken, diagnostiek, technologie, behandelingen) 
neemt het aanbod en de mogelijkheden alsmaar verder toe. Dit 

toenemende aanbod vindt gretig aftrek bij een alsmaar beter 
geïnformeerde en mondigere patiënt, die - zodra hij of zij ziek is - met 

‘nee’ geen genoegen neemt en alles uit de kast wilt laten halen voor 
zijn of haar herstel. Er is weinig tegenwicht om passende i.p.v. 

maximale zorg te leveren. 
 

7. Geen heldere ethische keuzes en uitspraken: blijven leven ≠ 

kwaliteit van leven. Door alle technologische ontwikkelingen is de 
medische wetenschap technisch in staat om met medisch handelen het 

leven van zeer zieke en terminale mensen te verlengen. Ook kunnen 
we steeds meer aan het begin van het leven met IVF en meer 
onderweg voorspellen met DNA-onderzoek. De discussie die echter 

meestal niet gevoerd wordt is in hoeverre dit handelen tot een betere 
kwaliteit van leven leidt en in verhouding staat tot de individuele en/of 

maatschappelijke kosten. Er wordt op dit moment nauwelijks een 
afweging gevraagd en gemaakt tussen de kosten van behandeling en 
het resultaat in termen van kwantiteit en kwaliteit van leven.  

 
8. Bureaucratie en micro management: verandermoeheid. De reactie 

op de voorgaande knelpunten is nog meer regelgeving, rapportage en 
verantwoording in een poging de trend alsnog om te buigen. Door de 
veelheid aan instanties die betrokken zijn bij de zorg en de druk op het 

organiseren van  alle gewenste soms tegenstrijdige zorginterventies 
naast elkaar, zijn de zorgverleners een (te) groot deel van hun tijd 

bezig met andere zaken dan hun primaire taak, zorgverlening. Het 
systeem van de jaarcontracten met iedere zorgverzekeraar, zorgt er 
daarnaast voor dat er ieder jaar opnieuw over de tarieven 

onderhandeld moet worden. Hierdoor zijn zorgverleners wantrouwend 
richting nieuwe initiatieven, wetende dat dit weer een hoop extra 

administratie meebrengt. 
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3. Triple Aim: betere gezondheid(zorg) per euro in ieders belang 
 

Naast het positieve effect op de omvang van de zorgkosten, is een gezonde 
bevolking ook productiever en gelukkiger. Welbeschouwd blijkt dat het 

verbeteren van de gezondheid(zorg) per bestede euro in het belang is van 
alle stakeholders: van overheid, verzekeraar en zorgverlener tot en met de 
patiënt, verzekerde, werkgever en mantelzorger. 

 
Het tegelijk nastreven van het verbeteren van de zorgervaring, verbeteren 

van de gezondheid van populaties en het reduceren van de zorgkosten per 
hoofd van de populatie (Triple Aim) stuurt naar een maximale gezondheid 
per zorgeuro. De implementatie hiervan vereist echter grote wijzigingen in de 

inrichting en denkwijze van de betrokken partijen. 
 

3.1 Meer gezondheid per zorg-euro is gemeenschappelijk doel 
 
Een gezonde populatie is tevens een actievere, productievere, 

gelijkwaardigere en gelukkigere populatie (figuur 8). Vanuit dit gegeven is 
gezondheidszorg dan ook een algemeen publiek belang. 

 

 
 
Figuur 8: relatie tussen gezondheid, productiviteit en life satisfaction13 

 

In figuur 8 is de relatie tussen bovengenoemde aspecten grafisch 
weergegeven. Nederland scoort hierin bovengemiddeld op alle aspecten. Een 
belangrijke verklaring voor deze goede positie van Nederland ligt in de 

collectiviteit en solidariteit van ons systeem. Dit zorgt ervoor dat de 
gezondheidszorg in Nederland voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. 

 

                                                 
13 OECD 
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In het artikel “What is value in health care” stelt de Amerikaanse auteur 
Michael E. Porter:  

“In any field, improving performance and accountability depends on having a 
shared goal that unites the interests and activities of all stakeholders. In 

health care, however, stakeholders have myriad, often conflicting goals, 
including access to services, profitability, high quality, cost containment, 

safety, convenience, patient-centeredness, and satisfaction. Lack of clarity 

about goals has led to divergent approaches, gaming of the system, and slow 

progress in performance improvement.”14 

 
Vervolgens komt hij tot de conclusie dat: 
 

Achieving high value for patients must become the overarching goal of health 
care delivery, with value defined as the health outcomes achieved per dollar 

spent. This goal is what matters for patients and unites the interests of all 
actors in the system. If value improves, patients, payers, providers, and 

suppliers can all benefit while the economic sustainability of the health care 

system increases. 
 

De waarde per zorgeuro kan op een aantal manieren worden verhoogd. Aan 
de output zijde wordt de productiviteit verhoogd doordat gezondere mensen 
langer en meer productief zijn. Daarnaast kan door preventie en innovatie 

aan de input zijde de vereiste investeringen in de zorg gereduceerd worden. 
Dit wordt geïllustreerd in onderstaande figuur: 

 

 
Figuur 9: manieren om waarde per zorgeuro te verhogen 

Met dit als uitgangspunt is een veldanalyse gemaakt naar de wenselijkheid 

van dit gemeenschappelijke doel voor de Nederlandse stakeholders. Hieruit 
blijkt dat maximalisatie van de gezondheid per zorg-euro ook hier als 

                                                 
14 Michael E. Porter, Ph. D. (2010): What is Value in Health Care? 
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gemeenschappelijk doel kan dienen voor alle betrokken stakeholders15: 

 

 Patiënt/verzekerde krijgt meer gezondheid voor minder geld.  
Een langer, gezonder en gelukkiger leven is begrijpelijkerwijs een 
belangrijk doel voor deze groep. Indien dit voor grote groepen 

gerealiseerd wordt, worden de gemiddelde kosten en premies relatief 
lager. Zeker in de huidige crisis is de patiënt zich meer bewust van de 

stijgende kosten in de gezondheidszorg (extra ingegeven door het 
verhoogde eigen risico) en is verlaging van de kosten zeer welkom.  

 
 De verzekeraars  kunnen zich meer gaan onderscheiden met de 

verbetering van de gezondheid en kwaliteit van leven én de daaruit 

volgende verlaging van de zorgvraag en de premie voor de 
verzekerde. Maximalisatie van gezondheid per zorg-euro heeft een 

dubbel positief effect voor de verzekeraars. Met preventieprogramma’s 
kunnen zij de inzet hiervoor tastbaar maken voor de verzekerden ter 
onderbouwing van de resultaten. Hierdoor zullen verzekerden minder 

genegen zijn om naar andere verzekeraars te switchen. Zorg blijkt 
geen ‘commodity’ te zijn. 

 
 Het zorgbudget drukt minder zwaar op overheid uitgaven en de 

productiviteit stijgt waardoor belasting inkomsten toenemen. Meer 

gezondheid per zorg-euro heeft ook voor de overheid een dubbel 
effect. Productievere bevolking betekent meer, effectiever en langer 

kunnen werken met meer loonbelastinginkomsten (€ 142 miljard, 57% 
van totaal in 2013) en minder uitkeringen (€ 44 miljard in 2013) tot 
gevolg. Verbetering van de verhouding looninkomsten en zorg- en 

uitkering uitgaven doet ons begrotingstekort van ruim 3% verdwijnen. 
Het reduceert het aandeel van zorg in de totale uitgaven, waardoor er 

meer budgetruimte komt voor bijvoorbeeld onderwijs, cultuur en 
duurzaamheid. Uiteraard leidt de relatieve verbetering van de 
gezondheid ook tot een actievere en zorgzamere samenleving, een 

groot goed.  
 

 Gemeenten worden financieel en organisatorisch ontlast door minder 
stijgende zorgvraag,. Ze krijgen een gezondere populatie, waardoor ze 
aantrekkelijker worden als vestigingsplaats. Reden voor het ontstaan 

van proeftuin Vitaal Vechtdal rond Hardenberg. Zeker gezien de 
overheveling van zorgtaken van de centrale overheid naar de 

gemeenten, zullen zij gebaat zijn bij initiatieven die optimale 
gezondheidswinst per bestede zorgeuro realiseren en de lokale 

belasting letterlijk en figuurlijk verminderen.  
 

 Mantelzorgers worden ontlast doordat dierbaren langer gezond 

zelfstandig kunnen leven. Dit is essentieel om aan de toenemende 
vraag naar mantelzorg door een vergrijzende bevolking en 

bezuinigende overheid te kunnen voldoen met een krimpende 

                                                 
15 Team analyse 
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beroepsbevolking, die een grotere productiviteit zal moeten leveren. 
 

 De Maatschappij krijgt meer welvaart en welzijn. De solidariteit kan 
behouden blijven. De betaalbaarheid van de zorg verbetert door een 

verbetering van de gezondheid van de bevolking en beheersing van de 
kostengroei. Hiermee wordt de solidariteit van het systeem behouden 
waarin de samenleving kan en wil blijven betalen voor de zorgkosten 

van de ‘ongezonde medemens’.  
 

 Werkgevers krijgen productievere medewerkers door behoud van 
gezondheid, lager ziekteverzuim, minder afwezigheid voor mantelzorg 
en minder arbeidsongeschiktheid boetes. Daarnaast zal een algehele 

maximalisatie van gezondheid per zorg-euro het beslag op de 
loonkosten van inkomensafhankelijke zorgpremies verlagen, waardoor 

de koopkracht zal stijgen en de looneisen zullen dalen. De 
concurrentiepositie van de Nederlandse economie en haar werkgevers 
zal hierdoor verbeteren.  

 
 Zorgverleners zijn in staat om aan de groeiende zorgvraag te kunnen 

blijven voldoen en kunnen zich richten op gespecialiseerde activiteiten. 
Zonder verbetering van de relatieve gezondheid van de bevolking en 

daaraan gekoppelde verlaging van de zorgproductie, zou er volgens 
het Zorginnovatieplatform in 2025 een tekort van 470.000 
zorgverleners ontstaan. Dit geeft aan dat zorgverleners er zelf belang 

bij hebben om de aanstaande vergrijzing op te vangen met preventie, 
e-Health, zelfmanagement en substitutie. Dit is de aanleiding voor de 

proeftuin in Zeeuws Vlaanderen. De beschikbare tijd en capaciteit 
groeit niet, maar wordt steeds meer ingezet en benut voor complexere 
en daarmee interessantere zorg.  

 
 Zorginstellingen kunnen voldoen aan de stijgende zorgvraag zonder 

moeilijk financierbare en riskante uitbreidingen en nieuwbouw. Zij 
zullen zich steeds meer kunnen richten op complexere zorg waar 
ziekenhuisfaciliteiten voor vereist zijn. De bestaande capaciteit wordt 

langzaam aan steeds meer voor complexe waardevollere zorg benut.  
 

 Zorgleveranciers van innovatieve en preventieve zorgproducten en -
diensten zijn gebaat bij heldere uitkomstmaten waar zij de 
meerwaarde van hun innovaties mee kunnen bewijzen. Meer 

gezondheid per zorg-euro betekent meer rendement, ook financieel. 
De prestatie van de zorgleveranciers kunnen hiermee beter 

vergeleken, berekend en beloond worden. De resultaten gaan de 
hoogte van de vergoeding bepalen, waardoor meer differentiatie en 
onderscheid ontstaat.   

 
 De bijdrage en daarmee de waarde van farmaceutische zorgverlening 

van apotheken aan verbetering van de gezondheid per zorg-euro 
wordt meetbaar. Veel van de gedefinieerde prestaties krijgen letterlijk 
en figuurlijk waardering, zoals verhoging van therapietrouw en 
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verlaging van polyfarmacie, in plaats van het label kostenpost. 
 

 Farmaceuten zijn gebaat bij verhoging van de gezondheidswinst per 
zorg-euro om de waarde van hun vindingen te kunnen bewijzen. 

Optimalisatie van de uitkomsten van integrale zorgketens betekent ook 
optimalisatie van de inzet van geneesmiddelen daarin. De bewijslast 
verschuift daarmee van de positieve werking van een medicijn, naar 

de bijdrage en daarmee waarde die het medicijn levert aan verbetering 
van de uitkomsten van de behandeling waar het onderdeel van is. 

Hiermee verandert het verdienmodel van farmaceuten van volume van 
geneesmiddelen naar toegevoegde waarde van zorginnovatie. Zij 
krijgen daarmee een gedeeld belang en een natuurlijkere vorm van 

samenwerking met de zorgverleners.   
 

Verhoging van de gezondheid(zorg) per zorg-euro kent een aantal knoppen 
om enerzijds de zorgvraag te reduceren en anderzijds de zorglevering 
productiever en efficiënter te maken: 

 
1. Preventie:  

meer gezondheid en dus minder zorgvraag(groei) 
 

2. Zelfmanagement:  
zelf signaleren, activeren en controleren door burger 
 

3. Timing: eerder signaleren en beperkter behandelen van patiënt om 
kosten later (en daarmee vaak hoger) te voorkomen 

 
4. Doelmatigheid:  

effectievere en aansluitende zorgverlening conform richtlijnen 

 
5. Efficiency:  

substitutie, herschikking, delegatie en combinatie van zorgtaken 
 

6. Ontdubbeling:  

van diagnostiek, controles en geneesmiddelengebruik en –kosten 
 

7. Schaalvoordelen:  
in o.a. diagnostiek, logistiek, distributie, ICT en huisvesting 

 

Bovenstaande maakt duidelijk dat er meer dan genoeg mogelijkheden voor 
verbetering zijn als de zorgverleners beloond worden voor minder zorg 

hoeven leveren in plaats van meer zorg moeten leveren. 
 
 

3.2 Triple Aim van betere zorgresultaten, betere klantervaring en minder 
stijging van zorgkosten per verzekerde 
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In het beroemde artikel betogen Donald M. Berwick, Thomas W. Nolan en 

John Whittington16 in 2008 dat het tegelijk nastreven van het verbeteren van 

de zorgervaring, verbeteren van de gezondheid(zorg) van populaties en het 
reduceren van de zorgkosten per hoofd van de populatie vereist is om een 
maximale gezondheid per zorgeuro te bereiken. Deze visie wordt de Triple 

Aim genoemd en is hieronder geïllustreerd: 
 

 
Figuur 10: Triple Aim 

Zoals ook in figuur 10 wordt gesteld, betekent implementatie van Triple Aim 

een vanuit de patiënt georiënteerde, vraag gestuurde inrichting van de 
integrale zorgketen. Beter aansluiten van dienstverlening bij klantbehoeften 

leidt in iedere sector tot verbetering van de klantervaring, de 
klantparticipatie en het kosten/prijsniveau. Hiermee wordt bijvoorbeeld het 
grote succes van Easyjet en Easycar verklaard.  Indien de inrichting van de 

integrale zorgketen gestoeld wordt op bewezen effectievere behandeling 
zullen ook betere zorgresultaten gerealiseerd worden. Beter passende, 

aansluitende en effectievere zorg zal de groei van de zorgkosten afremmen. 
 
De drie deelgebieden van de Triple Aim zijn niet onafhankelijk van elkaar, het 

is een balanceer act. Focus op verbeteren van de klantervaring door de 
allerduurste behandelingen te geven, gaat juist tot extra zorgkosten leiden. 

Hetzelfde geldt voor alles decentraal dicht bij de patiënt doen, als dat tot 
onderbenutting van faciliteiten en instrumenten leidt. Omgekeerd alles op 

één centrale plaats (‘fabriek’) doen is erg efficiënt maar kan niet op applaus 
van de patiënten rekenen. En extreem zuinig met zorg omgaan zal de 
gezondheid niet ten goeden komen. Mensen in een gezond keurslijf willen 

drukken zal de klanttevredenheid niet ten goede komen. Dit geeft aan dat de 

                                                 
16 Donald M. Berwick, Thomas W. Nolan and John Whittington (2008): The TRiple AIm: Care Health, and 
Costs 
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Triple Aim een voortdurende afweging en dialoog is met zorgverleners 
onderling en vooral met de patiënt op basis van verwacht rendement. Wat 

levert iets op in verhouding tot de inspanningen en kosten voor zorgverlener 
én patiënt? Hier tijd aan besteden verdient zichzelf terug.  

 
De belangrijkste obstakels die de auteurs zien voor de realisatie van Triple 
Aim zijn: een aanbod gedreven vraag, veel nieuwe maar marginaal betere 

technologieën, zorg georganiseerd rondom de zorgverlener, gebrek aan 
buitenlandse concurrentie om nationale veranderingen aan te jagen (zoals in 

andere markten gebeurt) en te beperkte kennis van het gehele systeem bij 
de zorgverleners en –organisaties waardoor iedereen hun eigen deel 
optimaliseert ten koste van het geheel.  

 
Om Triple Aim te kunnen realiseren dient volgens de auteurs aan de 

volgende 3 voorwaarden te worden voldaan: 
 

 Een helder gedefinieerde populatie verzekerden op basis van 

objectieve kenmerken zoals geografie, demografie en zorgrisicoprofiel. 
Bijvoorbeeld alle bij X verzekerde vrouwen in Amsterdam Zuid-Oost, 

ouder dan 40 en met een BMI van meer dan 25. Of alle ouderen 75+ 
in Terneuzen verzekerd bij Y. Of de infectiepreventie- en bestrijding 

voor alle bij Z verzekerden in regio Rijnmond. Alleen als de populatie 
gespecificeerd is kan deze geïdentificeerd, benaderd, behandeld en 
gevolgd worden op hun gemiddelde klanttevredenheid, gezondheid en 

zorgkosten per persoon, en daarmee de totalen voor de populatie. 
 

 Inzicht in de (politieke) beperkingen/randvoorwaarden. In het zoeken 
naar de balans tussen de drie componenten van de Triple Aim is het 
belangrijk om de externe, politieke beperkingen en randvoorwaarden 

te kennen. Deze zijn geen expliciet onderdeel van de Triple Aim, maar 
bepalen wel voor een belangrijk deel wat de mogelijkheden zijn. Zo 

kan een land al dan niet een verplicht zorgstelsel hebben en kan 
bijvoorbeeld een gemeenteraad besluiten om het zorgbudget te 
beperken of uit te breiden. 

 
 Het benoemen van een integrator. Dit is een organisatie die 

verantwoordelijkheid krijgt en regie neemt voor alle drie de elementen 
van de Triple Aim voor een gespecificeerde populatie. Een vorm van 
organisatie die besluiten neemt, implementeert en optimaliseert om de 

som van de zorg op te laten tellen tot betere Triple Aim uitkomsten.  
En daarover afspraken maakt met de financiers: verzekeraars en 

gemeenten. Dit vereist dat de integrator objectief ‘boven en tussen de 
partijen’ staat om de zorgketen te optimaliseren voor de populatie. 
De auteurs geloven dat er ook andere, minder vergaande modellen 

mogelijk zijn dan het geïntegreerde Kaiser Permanente model. De 
integrator kan ook eerstelijns gezondheidscentra zijn of zorggroepen 

met een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een ggz instelling en/of 
een thuiszorg organisatie.  
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Bovenstaande is een logische maar geen eenvoudig te realiseren 
verandering. Het vereist een andere inrichting en denkwijze binnen de zorg. 

Dit wordt weergegeven in figuur 1117. 

 

 
Figuur 11: vereiste veranderingen om tot Triple Aim te komen 

 
In het volgende hoofdstuk wordt een aantal voorbeelden uit het buitenland 
beschreven die bovenstaande verandering succesvol hebben ingevoerd. Er 

wordt een aantal kritische succesfactoren gedefinieerd die gebruikt kunnen 
worden bij de toepassing in Nederland. 
  

                                                 
17 Bron: O.b.v. presentatiesheet VGZ/Ronald van Breugel 
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4. Contractinnovaties buitenland bewijzen Triple Aim in de 
praktijk  

 
Alhoewel er in Nederland momenteel nog geen resultaten zijn van initiatieven 

die gestoeld zijn op Triple Aim, is er in het buitenland al veel ervaring mee 
opgedaan. De resultaten die daar worden behaald bewijzen dat Triple Aim 
ook in de praktijk leidt tot een beduidend hoger gezondheidsrendement per 

geïnvesteerde zorg-euro.  
 

4.1 Contractinnovaties buitenland met meer verantwoordelijkheid-beloning 
voor gezondheid per euro 

 

Dat de theorie zoals beschreven in Hoofdstuk 3 ook in de praktijk haalbaar is 
blijkt uit verschillende succesvolle voorbeelden in het buitenland. De rode 

draad in deze voorbeelden is andere contractvormen met stapsgewijs meer 
verantwoordelijkheid en beloning voor de uitkomsten. Verzekeraar en 
samenwerkende zorgverleners maken in overleg lijn-overstijgende afspraken 

die passen bij de populatie én de organisatiegraad van de zorgverleners. Het 
contractniveau kan met de jaren en ervaring veranderen. 100% van de zorg 

hoeft ook niet onder één contract te vallen. En binnen een contract kunnen 
onderling ‘lagere’ trapjes afgesproken worden: er zal altijd een deel ‘fee for 

service’ blijven. 
 
Zo ontstaat een evolutionaire contractladder weergegeven in figuur 13: 

 

 
Figuur 12: evolutie contractvormen18 

                                                 
18 GSK (PPV) 2013 
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Er is een grotere variatie in contractvormen nodig en mogelijk met 
toenemende verantwoordelijkheid en beloning voor het zorgrendement per 

zorg euro. In het land met de meest uit de hand gelopen zorgkosten (USA) 
wordt niet verbazingwekkend het meest geëxperimenteerd met alternatieve 

contractvormen. De contractladder met oplopende verantwoordelijkheid, 
risico, beloning en samenwerking van zorgverleners die verzekeraars kunnen 
aanbieden, ziet er als volgt uit: 

 
1. Fee for Service 

Betalen per stuk. Dit is de kern van het huidige systeem in NL met 
allerlei tarieven per consult, verrichting, behandeling, geneesmiddel, 
labtest, röntgenfoto, etc. 

 
2. Pay for Performance 

Extra vergoeding voor een extra inspanning waarvan men verwacht 
dat dit de uitkomsten verbetert zonder dat de hoogte van het tarief 
eraan gekoppeld is. Hieronder vallen in NL bijvoorbeeld de medicatie 

reviews om geneesmiddelengebruik te reduceren, en ook de 
diabeteszorg door huisartsen om verergering van de ziekte af te 

remmen.    
 

3. Shared Savings  
Het delen van de meerjarige ombuiging van de kostentrend (‘kosten- 
besparingen’) tussen verzekeraar en zorgverleners, en de patiënt in de 

vorm van minder zorgvraag en verbeterde gezondheid. Het verschil 
tussen de verwachte kosten en de werkelijke kosten van een bepaalde 

groep verzekerden wordt gedeeld. De ‘share’ in de ‘savings’ kan 
worden bepaald door de gemeten en ervaren gezondheidswinst. 
Hierdoor krijgen de zorgverleners een prikkel en beloning voor blijvend 

verminderen van zorgvraag en zorgproductie, én voor het daarin her-
investeren met een deel van de shared saving (vliegwiel). Er wordt (bij 

succes) een steeds groter deel van de beloning resultaatafhankelijk. 
Dit kennen en durven we in Nederland nog niet echt, maar zeggen 
bijvoorbeeld de proeftuinen in Alkmaar, Eindhoven, Hardenberg en 

Maastricht wel te willen.  
 

4. Bundled Payment 
Een vast bedrag voor de gehele zorgketen per patiënt. De 
zorgverleners krijgen hiermee een prikkel om de risico’s vooraf goed te 

schatten en te beheersen, want tegenvallers komen voor hun 
rekening. Hier zijn hele goede ‘kandidaten’ voor, bijvoorbeeld 

geboortezorg (gehele verloskunde buiten en binnen ziekenhuis plus 
kraamzorg) of artrose (knie, heup en rug prothese voorkomen door 
hele fysiotherapie, diëtiek, diagnostiek en orthopedie te bundelen) of 

zelfs CVA (hersenbloedingen/infarcten inclusief de hele revalidatie en 
thuiszorg). Dit zijn indicaties waar goed objectief is vast te stellen of 

iemand de betreffende aandoening heeft om de instroom te valideren.    
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5. Partial Capitation 
Een vast bedrag per verzekerde per jaar voor alle zorg voor de 

betreffende aandoening voor alle verzekerden in een bepaalde regio 
voor meerdere jaren (een hek om gebied én om zorg declaratiecodes). 

Dit prikkelt de zorgverleners om de instroom van nieuwe en 
doorstroom van bestaande patiënten naar duurdere zorg te 
voorkomen: primaire en secundaire preventie. En is daarmee geschikt 

voor bv chronische zorg (bv hele diabetes-, long emfyseem- of 
astmazorg en -medicatie) en geestelijke gezondheidzorg (bv depressie 

of dementie). De geïncludeerde declaratiecodes hierbij breed 
definiëren en meten zodat er voor alle gerelateerde zorg (hele 
‘waterbed’) een prikkel ontstaat om de uitkomsten te verbeteren.     

 
6. Global Budget 

Het gehele jaarbudget voor een bepaalde groep verzekerden 
uitbesteden (voor meerdere jaren). Denk hierbij aan zeldzame ziekten 
zoals Parkinson of ALS. Ook ouderenzorg vanaf een bepaalde leeftijd is 

hier kandidaat voor, omdat zij meerdere aandoeningen tegelijk hebben 
en meerdere zorgvormen zoals behandeling, verpleging en sociaal 

maatschappelijk werk. ‘Gooi het allemaal in één pot’. Dit gebeurt met 
succes in USA voor kwetsbare ouderen die uit hun flats naar 

dagverblijf met zorg in buurtcentra gebracht worden. Dit is een 
extramurale variant van het verpleeghuis en past daarmee goed in het 
huidige Nederlandse beleid. 

  
De crux van deze contractinnovaties: zorgverleners en zorgverzekeraar 

kunnen kiezen welk niveau contract ze willen en durven aangaan voor welke 
zorgpopulatie. Zorg wordt maar op één niveau ingekocht. Dat gebeurt nu niet 
in Nederland. Verzekeraars blijven fee for service en pay for performance 

met tariefreductie en budgetplafonds inkopen per zorgverlener en hopen daar 
dan nog shared savings aan toe te kunnen voegen.  

 
Het werkt in het buitenland met succes omgekeerd: als je een shared savings 
contract afsluit dan worden de tarieven gehandhaafd en vertrouwt de 

verzekeraar erop dat de zorgverleners door verandering van de prikkels tot 
een grotere en structurele verlaging van de kostengroei zullen komen. In de 

onderstaande voorbeelden blijkt dit in regio’s in Verenigde Staten,  Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland het geval: betere zorg voor minder kosten(groei). De 
werkelijke kosten liggen na 1 à 2 jaar zo’n 5% lager dan de trend en na 3 tot 

5 jaar zo’n 10%. In Nederland zou dat € 125 tot € 250 per inwoner per jaar 
besparen ten opzichte van de trend, dus de groei jarenlang op nul kunnen 

houden.  
 
De onderstaande voorbeelden zijn voor nader onderzoek uitgekozen op basis 

van hun Triple Aim doelstelling, hun integrale regionale aanpak, de wettelijke 
toepasbaarheid in Nederland (dus geen verticale integratie) en de 

beschikbaarheid van concrete wetenschappelijk gevalideerde resultaten: 
 Alternative Quality Contract Blue Cross Blue Shield (VS) 
 Gesundes Kinzigtal (Duitsland) 
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 Torbay Health and Social Care Trust (VK). 
 

 
 

 
 
4.2 Alternative Quality Contract Blue Cross Blue Shield:  

Accountable Care ‘Shared savings’ in VS  
 

De VS zijn het land met de hoogste zorgkosten ter wereld, zowel absoluut als 
in percentage van het BNP. Het is dan ook niet zo vreemd dat er met name 
hier al relatief lange tijd gezocht wordt naar mogelijkheden om het systeem 

efficiënter en doelmatiger te maken. 
 

Vergelijking situatie met Nederland 
Alhoewel er grote verschillen zijn tussen de VS en Nederland, met name op 
het gebied van de solidariteit en collectiviteit van het zorgstelsel, kampt men 

in beide landen met min of meer dezelfde knelpunten die veranderingen in 
het systeem belemmeren. Dit is weergegeven in onderstaand overzicht, 

waarbij de toelichting betrekking heeft op de situatie in de VS: 
 

 
Figuur 13: knelpunten VS en Nederland19 

 
Achtergrond en uitgangspunten Blue Cross Blue Shield Massachusetts 
(BCBSM) Alternative Quality Contract 

 
BCBSM is een private non-profit zorgverzekeraar met ongeveer 3,5 mln. 

verzekerden en een marktaandeel van 80% in de  staat Massachusetts. 
 
In 2009 is men gestart met het Alternative Quality Contract (AQC). Dit werd 

aangeboden aan de 618.000 deelnemende verzekerden die een HMO-polis 
hadden (randvoorwaarde). Een Health-Management-Organization polis 

verplicht verzekerden zich in te schrijven bij een vaste huisarts. In 2010 

                                                 
19 Bron: Team Analyse en GSK International 
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namen al 1.600 huisartsen deel en 3.200 specialisten via 11 zogenaamde 
‘provider organizations’. 

 
Het AQC is gebaseerd op een combinatie van Shared Savings en P4P, waarbij 

het aandeel in de shared savings voor een deelnemende zorgverlener 
gebaseerd wordt op zijn prestatie op de gedefinieerde KPI’s op 
zorguitkomsten, kwaliteit en klantervaring. 

 
De looptijd van de contracten is vastgesteld op 5 jaar, waardoor 

investeringen (in tijd en geld) in preventie lonend worden. 
 
Het verwachte kostenniveau (ongelukkig aangeduid als (fictief) ‘budget’) 

wordt ex ante bepaald op basis van t-1 en een begrensde toekomstige groei. 
De contractering en fictieve budgettering wordt op het niveau van de 

zorgorganisatie bepaald, waarbij aanpassingen op basis van de gezondheid 
van de specifieke populatie worden doorgevoerd om selectie van patiënten te 
voorkomen. Gedurende het jaar worden de verrichtingen vergoed en ten 

laste gebracht van het fictieve budget om vervolgens aan het einde van het 
jaar een verrekening te maken op basis van de actuele cijfers vs. het fictieve 

budget. Aangezien de tarieven van de zorgaanbieders verschillen 
(bijvoorbeeld ziekenhuizen onderling en versus huisartsen), geeft dit de 

andere zorgverleners een prikkel om naar lagere tarieven te verwijzen, om 
zo de shared savings te verhogen. 
 

Naast hun reguliere declaraties aan het afgesproken fictieve ‘budget’ komen 
de deelnemende zorgverleners in aanmerking voor een aandeel in de 

gerealiseerde shared savings. Maximaal 10% van het regionale budget kan 
shared saving worden, waarvan maximaal 5% voor de ziekenhuiszorg en 
maximaal 5% voor de 1e lijns zorg.  

 
De ‘share’ in de ‘savings’ wordt vervolgens bepaald op basis van de gewogen 

absolute prestatie op de gedefinieerde KPI’s (32 voor 1e lijn en 32 voor 2e 
lijn). De KPI’s hebben betrekking op zowel het proces als zorguitkomsten en 
patiëntervaring. De KPI’s blijven gedurende de contractperiode van 5 jaar 

gelijk. Bij de berekening van de uiteindelijke score tellen de KPI’s die 
betrekking hebben op de uitkomsten (kwaliteit en kosten) driemaal zo zwaar 

mee. Doordat het aandeel in de shared savings wordt berekend op basis van 
de gemiddelde score van alle zorgverleners is er een incentive om best 
practices te delen.  

 
BCBSM verzorgt daarnaast de technische ondersteuning aan de zorgverleners 

en de resultaten worden door een onafhankelijke, externe partij geëvalueerd. 
BCBSM heeft hier miljoenen dollars in geïnvesteerd. De technische 
ondersteuning betreft een digitaal feedback- en rapportagesysteem om de 

actuele resultaten te vergelijken met de fictief gebudgetteerde alsmede de 
score op de gedefinieerde KPI’s. Sommige scores worden wekelijks 

gerapporteerd, ander maandelijks of per kwartaal. Tevens vindt er een 
analyse plaats op vastgestelde variaties op klinisch en/of financieel gebied. 
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De doelstellingen van het Alternative Quality Contract waren: 
- Integratie en coördinatie van alle zorg (cure en care) 

- Verbeteren van de kwaliteit 
- Tegengaan van verspilling 

- Verminderen van kostengroei  
 
 

 
 

 
Resultaten 
 

De resultaten die met het AQC van BCBSM zijn behaald ondersteunen de 
doelstelling van het model van een beter rendement per zorg-euro: betere 

uitkomsten, klantervaring en kostenontwikkeling.  
 

 

Figuur 14: verbeteringen op 32 KPI’s Ambulatory Care20 

De deelnemende Care Provider Organisations laten in het eerste jaar van 
deelname aan AQC een grotere verbetering van de kwaliteit en tevredenheid 
zien dan in de jaren voor deelname (figuur 15). De niet-deelnemende 

zorggroepen verbeterde de scores in 2009 met 0,3 t.o.v. 2008 terwijl de 
deelnemende zorggroepen met 0,7 punt stegen vanaf een hogere score. 

Hetzelfde gebeurt in 2010 t.o.v. 2009: 0,2 punt voor de niet-deelnemers, 0,3 
punt voor startende deelnemers 2009 en 0,7 punt voor de startende 
deelnemers 2010. AQC verhoogt de kwaliteit en tevredenheid score van de 

deelnemers met 20 tot 25%.   
 

Ook op financieel gebied zijn snel goede resultaten geboekt. Alhoewel de 
kosten per verzekerde zowel in de interventie- als de controlegroep zijn 
gestegen zijn de kosten per verzekerde in de interventiegroep in jaar 1 al 

                                                 
20 Bron: BlueCross-AQC-results-whitepaper.pdf 
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$62 (1,9%) lager dan die in de controlegroep en in jaar 2 is dit verschil zelfs 
$ 107 (3,3%). Deze besparingen zijn met name behaald door: 

- verwijzingen naar goedkopere zorgverleners; 
- minder gebruik high-tech radiologie 

- minder opnames (in tweede jaar zichtbaar) 
 
De gerealiseerde besparingen zijn overigens niet gelijk over alle verzekerden 

verdeeld. Zo zijn de besparingen minder bij de zorgaanbieders die voorheen 
een risico-gebaseerd contract hadden dan die bij aanbieders die voorheen 

een fee for service contract hadden (in jaar 2: 1,8% vs 9,9%). Ook blijkt dat 
de besparingen voornamelijk gerealiseerd zijn bij de patiënten uit het 
hoogste risico kwartiel. 

 
Naast bovengenoemde, kwantitatieve resultaten ervaren de betrokken 

zorgaanbieders tevens de volgende voordelen van AQC: 
• Het schept een omgeving waarbinnen communicatie, coördinatie en 

integratie wordt gestimuleerd 

• Er is méér aandacht voor KPI’s en kwaliteitsmanagement, zowel voor de 
behandeling zelf als de praktijk (en daardoor praktijkkeuze) 

• Er zijn extra middelen beschikbaar voor infrastructuur en informatie 
systemen 

• Zorgaanbieders besteden meer “kwalitijd” aan de patiënt 
 
Het voorgaande wordt onderschreven door in 2011 gepubliceerd onderzoek 

van de Harvard Medical School in de New England Journal of Medicine21: 

“The AQC was associated with modestly lower medical spending and improved quality 

in the first year after implementation. The savings derived largely from shifting outpatient 

care to providers who charged lower fees and were seen primarily among high-risk 

enrolees. Savings were larger among providers who were previously paid by BCBS in a 

fee-for-service system. These results were consistent with results from a series of 

sensitivity analyses and do not appear to be attributable to up coding. In addition, 

spending trends before the intervention did not differ significantly between the 

intervention and control groups.” 

 

Conclusies, aanbevelingen en leerpunten 
 
Uit bovenstaande evaluatie blijkt dat het AQC voor BCBSM heeft geresulteerd 

in een rem op de onhoudbare groei van de zorgkosten terwijl tegelijkertijd de 
kwaliteit van de zorg is verbeterd. De combinatie van de focus op outcomes 

en het shared savings model lijkt dan ook een goed model om het 
belangrijke knelpunt van overaanbod tegen te gaan. Het model kent 

vooralsnog alleen maar winnaars. Alleen de slecht presterende 
zorgaanbieders zullen in eerste instantie nadeel ondervinden. Hun ‘shared 

                                                 
21 Song, Z., Safran, D. G., Landon, B. E., et al. “Health Care Spending and Quality in Year 1 of the Alternative Quality 

Contract,” New England Journal of Medicine, published online July 13, 2011, 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1101416. 
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savings’, KPI score en daarmee aandeel erin zullen lager zijn. Maar verwacht 
wordt dat zij hierdoor geprikkeld zullen worden om een inhaalslag te maken.  

 
Daarnaast wordt het belang van investeren in ICT en het formuleren van een 

beperkt aantal eenduidige KPI’s die voor langere tijd gelden duidelijk. Door 
het geven van inzicht in de prestatie van de zorgverlener op deze KPI’s en 
zijn aandeel in de overall shared savings hiervan afhankelijk te maken wordt 

de gewenste gedragsverandering (op zowel outcome, proces als 
patiënttevredenheid) ondersteund. Het hanteren van gemeenschappelijke 

doelstellingen voor vaststelling van de overall ‘shared savings’ zorgt er 
vervolgens voor dat betrokken zorgverleners gestimuleerd worden om hun 
best practices met elkaar te delen. 

 
Door te starten op het huidige kostenniveau wordt deelname voor de 

zorgverlener gestimuleerd en de lange termijn focus zorgt ervoor dat men 
bereid is te investeren (tijd en geld) in preventie. Dit laatste is een absolute 
voorwaarde om ook op langere termijn verbeteringen te realiseren. 

 
De belangrijkste leerpunten die uit de ervaringen met dit systeem getrokken 

kunnen worden zijn: 
 

• Winst wordt op lange termijn behaald (Q&Q) 
• Winst wordt bij de hoog risico patiënt behaald 
• Beperkte meting outcome (alleen diabetes, hypertensie en LDL) 

• Start op huidig kostenniveau 
• Data is key voor verandering 

• Lange termijn contract stimuleert lange termijn investeringen 
• Leiderschap (bij zorgaanbieders) is cruciaal 
• Betalingssystemen zijn het meest effectief als ze gekoppeld zijn aan het 

belang van de patiënt 
 

 
Toepasbaarheid Nederland 
 

Aan het begin van de evaluatie werd al duidelijk dat de knelpunten in de VS 
vergelijkbaar zijn met die in Nederland. Na de evaluatie blijkt ook dat het 

AQC een bijdrage kan leveren aan deze knelpunten. Deze evaluatie is 
weergegeven in onderstaand overzicht: 
 



 

 

34/58 
[NL/PHCA/0003/14 prod date sept 2014 – exp date dec 2014] 

 

 
Figuur 15: effect systeem op knelpunten zorg Nederland22 

 

 
4.4 Gesundes Kinzigtal: ‘shared savings’ in een regio in Duitsland 
 
In het Duitse zorgsysteem worden eerstelijnszorg en (poli)klinische zorg 
grotendeels onafhankelijk van elkaar georganiseerd. Daarnaast bevat het 

bestaande bekostigingssysteem geen prikkels voor preventie en het 
realiseren van optimale uitkomsten van zorg. Gevolgen hiervan zijn een 

slechte communicatie tussen aanbieders uit verschillende sectoren en 
onnodige zorg en risico’s voor patiënten. Dit was reden voor nieuwe 

wetgeving om het vanaf 2004 mogelijk te maken om te experimenteren met 
integrale zorg. Tussen 2004 en 2008 mochten ziekenfondsen 1% van hun 

budget hieraan besteden, wat leidde tot een groot aantal integrale‐zorg 

projecten. In de regio Kinzigtal in het zuidwesten van Duitsland heeft men 
hierdoor met het initiatief Gesundes Kinzigtal goede resultaten bereikt. 

 
 
Vergelijking situatie met Nederland 
 

Zoals in figuur 5 in paragraaf 1.3 wordt weergegeven zal in Duitsland de 

vergrijzing de komende jaren nog sterker toenemen dan in Nederland. Dit 
betekent dat de druk om de zorgkosten beheersbaar te houden hier hoog is. 

 
Indien gekeken wordt naar de benoemde knelpunten die er in Nederland voor 

zorgen dat het verbeteren van de zorguitkomsten een moeizaam en lang 
proces is, blijken deze in Duitsland nagenoeg dezelfde  te zijn. 
 

                                                 
22 Bron: Team analyse; GSK international 

-- = sterk negatief effect 0 = geen effect

Effect Toelichting

 Geen eenduidige verantwoordelijkheid gezondheid ++
Wordt eenduidiger door centrale regierol huisarts

 Onvoldoende empowerment patiënt/verzekerde 0
Beslissing/coördinatie ligt meer bij huisarts

 Inefficiënte organisatie van de zorg +
Door regierol, focus op KPI's en shared savings

 Bestaan productieprikkels +
Met name door shared savings deel van de totale 

beloning

 Overaanbod +
marktwerking die het AQC met zich meebrengt 

(totaal aanbod en prijs/kwwaliteit)

 Wantrouwen 0
AQC geeft transparantie en dat kan wantrouwen 

wegnemen

 Geen uitspraken/keuzes m.b.t. ethische vraagstukken ?
Geen informatie beschikbaar

 Bestaande wet/regelgeving ?
Geen informatie beschikbaar

Knelpunt Nederland

++ = sterk positief effect
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Figuur 16: overlap knelpunten Duitsland en Nederland23 

 
Achtergrond en uitgangspunten Gesundes Kinzigtal 

 
Naar aanleiding van bovengenoemde wetswijziging is in de regio Kinzigtal 
door 4 partijen Gesundes Kinzigtal opgestart. De opdrachtgevers zijn: 

- AOK Baden-Württemberg (verzekeraar) 
- LKK krankenkasse (verzekeraar) 

 
De partijen in Gesundes Kinzigtal GmbH als opdrachtnemer zijn: 
- 2/3 Medizinisches Qualitats Netz Kinzigtal e.V. (zorgverleners) 

- 1/3 OptiMedis AG (health/populatie management experts) 
 

In de regio wonen 60.000 mensen, waarvan er 31.000 verzekerd zijn bij AOK 
en nog eens 1.700 bij LKK. De totale zorgkosten (exclusief tandzorg) 
bedroeg €65 mln. per jaar. 

 
Uitgangspunt bij Gesundes Kinzigtal is dat de bestaande bekostiging blijft 

bestaan en ook als zodanig wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. 
Daarnaast ontvangen de zorgverleners van Gesundes Kinzigtal een 
vergoeding voor diensten die niet gedekt worden door het bestaande 

systeem maar die wel noodzakelijk zijn voor het realiseren van een hoge 
kwaliteit: preventie en innovatie. Deze vergoeding kan oplopen tot zo’n 10 – 

15% van het jaarinkomen. 
 
Het verdienmodel voor Gesundes Kinzigtal bestaat uit 50% van de ‘shared 

savings’: het verschil tussen de totale werkelijke kosten en de gemiddelde 
(‘verevende’) nationale kosten voor de 31.000 verzekerden van de regionale 

AOK en LKK ‘Krankenkassen’. Uit deze 50% worden de extra niet declarabele 
activiteiten van Gesundes Kinzigtal risicodragend betaald. 
 

Gesundes Kinzigtal is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
implementatie van preventieve projecten in de regio, gericht op het 

voorkomen/uitstellen van ziekten of het voorkomen/uitstellen van 
complicaties en opnamen. De programma’s zijn veelal gericht op 

                                                 
23 Bron: Team Analyse; GSK International 

NL Dui Toelichting

 Geen eenduidige verantwoordelijkheid gezondheid 4 5
Met name m.b.t. oudere patiënten

 Onvoldoende empowerment patiënt/verzekerde 5 4

 Inefficiënte organisatie van de zorg 5 5

 Bestaan productieprikkels 4 4
Productieprikkels ondermijnen nog steeds de (deels) 

gebudgeteerde secctor systemen, met name in 

ziekenhuizen en medicatie 
 Overaanbod 3 3

Op ene gebied kan overaanbod bestaan terwijl op 

het adere een tekort is

 Wantrouwen 4 4

 Geen uitspraken/keuzes m.b.t. ethische vraagstukken 3 2

 Bestaande wet/regelgeving 5 4
Bestaan enkele mazen in de wet die 'selectieve en 

geïntegreerde contracten' toestaan 

Knelpunt

= geen knelpunt = zeer belangrijk knelpunt 
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veelvoorkomende chronische aandoeningen waarvoor effectieve 
behandelingen beschikbaar zijn.  

 
De ontwikkeling van de educatie- en preventieprogramma’s door Gesundes 

Kinzigtal wordt gedaan aan de hand van vijf principes: 

 Opstellen van individuele behandelplannen en ‐doelen. Dit gebeurt als 

blijkt dat een patiënt een verhoogd risico loopt op een bepaalde 
aandoening of complicatie tijdens de intake. De patiënt wordt door de 
huisarts geholpen te kiezen aan welke doelen gezamenlijk gewerkt wordt. 

 Zelfmanagement en gedeelde besluitvorming. Actieve deelname van 
patiënten aan het zorgproces is een belangrijk voorwaarde om patiënten 

coproducent van hun gezondheid te laten worden. Artsen krijgen 
trainingen in gedeelde besluitvorming aangeboden. 

 Vervolgzorg en casemanagement. Via ontwikkeling van zorgpaden en 

elektronische dossiers wordt getracht samenwerking tussen ziekenhuizen 
en andere aanbieders te stimuleren. Gesundes Kinzigtal ondersteunt 

artsen met kennis bij het casemanagement. 
 Juiste zorg op het juiste moment. De shared savings stimuleren 

zorgverleners doelmatige zorg te leveren. En stellen hen in staat 

capaciteit te reserveren  in het geval van wachtlijsten voor de 
behandeling van urgente patiënten. 

 Geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Met de deelname aan 
programma’s stemmen de patiënten expliciet in met het delen van hun 
gegevens. Inmiddels zijn alle zorgverleners overgestapt op één speciaal 

daarop aangepast Eerstelijns Informatie Systeem met één EPD en alle 
speciale GK programma’s.  De data blijft eigendom van en inzichtelijk 

voor de patiënt. 
 
Enkele voorbeelden van deze programma’s zijn: 

 Starkes Herz voor patiënten met hartfalen (regelmatig contact met 
praktijkverpleegkundigen die patiënten adviezen geven en hun toestand 

op afstand volgen via telemonitoring),  
 Starke Muskeln, fest Knochen voor patiënten met osteoporose (screening 

en voedings‐ en beweegadviezen) 

 Psychotherapie Akut (therapeutische interventies bij persoonlijke crises 
zoals depressie en paniekaanvallen) 

 Rauchfreies Kinzigtal (een intensieve reeks interventies om van het roken 
af te komen) 

 Aktive Gesundheitsförderung im Alter voor patiënten ≥60 jaar (educatie 
en adviezen over voeding, beweging en sociale participatie) 

 Gesundes Gewicht voor patiënten met hoge bloedsuikerwaarden en 

overgewicht (educatie en adviezen over voeding en beweging, actieve 
monitoring van bloedsuikerwaarden door artsen en patiënten) 

 
In 2013 deden ongeveer 9.000 mensen mee aan de verschillende 
preventieve programma’s. 

 
 

Resultaten 
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Gesundes Kinzigtal heeft van de verzekeraars de beschikking over 

geanonimiseerde data van alle verzekerden in Kinzigtal en toegang tot 
dezelfde data voor verzekerden buiten Kinzigtal. Deze data toont op alle 

onderdelen van de Triple Aim goede en door de Universiteit van Freiburg met 
‘matched pairs’ van deelnemers met niet-deelnemers gevalideerde 
resultaten: 

 
 Gezondheidswinst: 

Bij deelnemers aan de programma’s is de gemiddelde 
levensverwachting met 1,5 jaar toegenomen, het aantal 
spoedopnames in GGZ met 40% gedaald, het percentage opgenomen 

verzekerden is 10% lager onder deelnemers en het aantal botbreuken 
bij osteoporose patiënten met 25% gedaald. 

 
 Klantervaring: 

De patiënt tevredenheid is duidelijk toegenomen, waardoor het aantal 

patiënten dat switcht naar een andere verzekeraar 55% lager is dan 
bij niet deelnemende verzekeraars (2,8% vs. 4,4%) en het aantal 

verzekerden van AOK is tussen 2007 en 2011 toegenomen met 2.000.  
 

 Kostenontwikkeling: 
De shared savings bedroegen in jaar 5  €151 per AOK verzekerde en € 
327 per relatief oudere LKK verzekerde, samen zo’n € 5,2 miljoen 

shared savings per jaar. Hiervan hebben de verzekeraars 50% (€2,6 
miljoen) toegevoegd aan hun jaarlijkse winst op deze verzekerden en 

Gesundes Kinzigtal eenzelfde bedrag gekregen als vergoeding achteraf 
voor de geleverde extra zorgprogramma’s en de organisatie daarvan. 
 

De verzekeraars hebben aangekondigd het contract na 10 jaar in 2016 voor 
onbepaalde tijd te willen verlengen. 

 
 
 

Conclusies, aanbevelingen en leerpunten 
 

Het model van Gesundes Kinzigtal heeft er voor gezorgd dat het rendement 
per zorg-euro duidelijk is toegenomen sinds de start. Volgens de 
verantwoordelijken zijn er 8 belangrijke factoren die aan dit succes hebben 

bijgedragen: 
 

1. Inrichten van beloningsstructuur die positieve resultaten beloont: 
- het principe van delen van shared savings tussen verzekeraars en 
zorgverleners, 

- combinatie van economische en gezondheidswetenschappen voor 
verbetering zorgrendement per euro, 

- lange termijn contractzekerheid om investeringen in preventie de 
kans te geven een positieve ROI te behalen van in Kinzigtal  10 jaar. 
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2. Combinatie van de juiste doelen en know-how. Waar zijn de grootste 
inefficiënties, wat zijn de grootste problemen die patiënten ervaren, 

welke patiënten hebben de meeste risico’s en waar moet geïnvesteerd 
worden om het hoogste en snelste rendement te behalen? 

3. Juiste beloningssysteem voor verzekeraars. Gezondheidsmanagement 
van de populatie moet meer opleveren dan risico selectie. Het Duitse 
systeem waarbij er aanpassingen op basis van risicoprofiel wordt 

toegepast werkt op dezelfde manier als de ex ante verevening in 
Nederland. 

4. Data, data, data. Toegang tot actuele data met betrekking tot 
diagnose, kosten en bezetting is vereist om te kunnen leren en 
aanpassen.  

5. De traditionele, hiërarchische managementconcepten voldoen niet 
meer. Een nieuwe structuur voor (bottom-up) besluitvorming en 

begeleiding dient te worden ontwikkeld tussen patiënten, 
zorgverleners, management en verzekeraar. 

6. Dit alles vereist grote investeringen in de infrastructuur. Om deze 

rendabel te maken, dient het model uitgerold te worden naar andere, 
vergelijkbare regio’s en projecten. 

7. Participatiemaatschappij – zelfzorg: aansluiten op de mogelijkheden 
van de patiënt zelf en de omgeving, ter voorkoming en 

vermindering/optimalisering van zorggebruik 
8. Zorg en welzijn convergeren in de vraag van de burger  - fysiek, 

sociaal en mentaal – en daarmee in het echt integrale zorgaanbod.  

 
 

Toepasbaarheid Nederland 
 
Het systeem zoals dat in Kinzigtal is geïmplementeerd zal een groot, positief 

effect hebben op de eerder benoemde knelpunten in het Nederlandse 
zorgsysteem. 
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Figuur 18: effect GK benadering op knelpunten zorg Nederland24 

 
 

4.4 Torbay/Devon Care Trust:  

Global payment met ‘Shared savings’ in VK 
 
De regio Torbay in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk wordt 

gekenmerkt door een relatief hoog aandeel ouderen. Het aandeel 65-plussers 
is hier met 23,6% veel hoger dan het landelijk aandeel (16,3%) en zelfs 

vergeleken met het zuidwesten (19,6%). Het aandeel 65+ ligt momenteel op 
44,5% en de verwachting is dat dit tot 48% zal stijgen in 2017. Deze 
demografische samenstelling ‘dwong’ de lokale zorgaanbieders een aantal 

jaar geleden al om na te denken hoe de vraag van deze groep mensen op 
een verantwoorde manier kon worden ingevuld. 

 
Vergelijking situatie met Nederland 
Alhoewel de demografische samenstelling van de bevolking in Torbay sterk 

afwijkt van die in Nederland, is er een sterke overlap van knelpunten in beide 
landen. 

 
Figuur 17: overlap knelpunten zorgsysteem VK en NL25 

                                                 
24 Bron: Team Analyse; GSK International; Gesundes Kinzigtal GmbH 

Score Maatregel(en) nieuw systeem

 Meer empowerment patiënt ++
Vrijwillige gratis  deelname met keuze uit vele 

preventieprogramma's 

 Eenduidigere verantwoordelijkheid gezondheid ++
Patiënt kiest uit programma's en wordt geholpen door huisarts

Verzekerde heeft vrije keuze uit ZV en huisarts

 Efficiëntere organisatie van de zorg +

Lokale organisatie van lokale programma's met lokale 

zorgverleners

Op een relatief kleine schaal voor het aantal programma's

 Reductie productieprikkels ++
Shared savings: minder zorg hoeven leveren door preventie, 

doelmatigheid en efficiëntie 

 Reductie overaanbod ++
Geen doublures en substitutie door eenduidige preventie- en 

zorgprogramma's in één EIS/EPD systeem en database

 Reductie wantrouwen ++

Grote bekendheid van GK, toestroom nieuwe verzekerden, >70% 

van de zorgverleners en >80% van alle partners zijn (zeer) 

positief

 Uitspraken/keuzes m.b.t. ethische vraagstukken ? Nb

 Reductie beperkende wet/regelgeving/bureaucratie +
Lange contracten met ZV met meer autonomie voor de lokale 

zorgverleners via GK, wel blijft fee for service admin bestaan

Bestaande knelpunten Nederland

NL VK Toelichting

 Geen eenduidige verantwoordelijkheid gezondheid 4 4
Versnippering zorg voor grote groep kwetbare 

ouderen 

 Onvoldoende empowerment patiënt/verzekerde 5 4
Geen duidelijk inzicht in kaliteit en kosten van zorg en 

alleen achteraf. Geen prikkels voor patiënt

 Inefficiënte organisatie van de zorg 5 4
Geen EPD en ketenaanpak. Slechte communicatie 

tussen huisarts en specialist. Lange wwachtlijsten

 Bestaan productieprikkels 4 3

 Overaanbod 3 3
Geen afstemming tussen aanbod en vraag

 Wantrouwen 4 3
Beperkte communicatie tussen huisarts en specialist

 Geen uitspraken/keuzes m.b.t. ethische vraagstukken 3 3
Geen duidelijke keuzes m.b.t. palliatieve zorg 

 Bestaande wet/regelgeving 5 4
Erg lange en intensieve besluitvorming

Knelpunt

= geen knelpunt = zeer belangrijk knelpunt 
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Achtergrond en uitgangspunten Torbay Care Trust 

 
Het uitgangspunt bij de totstandkoming van het Torbay Care Trust was de 

gedachte dat het samenbrengen van gezondheidszorg (cure) en sociale zorg 
(social care) de regio in staat zou stellen om de individuele behoeften van 

degenen in die deze zorg nodig hadden te kunnen leveren. 
 
Het is gestart in 2004 in Brixham waar de toenmalige Zone Manager 

zorgverleners en maatschappelijk werkers samenbracht in een team onder 
aanvoering van een manager die verantwoordelijk was voor de operationele 

uitvoering van zowel de cure als social care. 
 
Bij de ontwikkeling van de dienstverlening stond de denkbeeldige ‘Mrs. 

Smith’ centraal: een typische gebruiker van de multidisciplinaire zorg- en 
dienstverlening voor wie iedereen continu haar dienstverlening dient te 

verbeteren. Vanaf het begin bleek deze verbeelding een krachtig middel te 
zijn. 
 

De Torbay Care trust is formeel op 1 oktober 2005 gestart met de 
verantwoordelijkheid voor het aanbesteden en uitvoeren van geïntegreerde 

health (gezondheidszorg) en social care aan mensen in de Torbay regio. In 
2012 is het succesvolle voorbeeld van Torbay door de NHS landelijk 
uitgerold. 

 
In Torbay zijn 11 zone teams actief die gecentreerd zijn rondom een 

huisarts. In dit team zitten wijkverpleegkundigen, thuiszorg, 
psychotherapeuten, ergotherapeuten en zorg- en welzijncoördinatoren. 
Binnen de regio wordt samengewerkt met 16 ziekenhuizen die ook 

aangesloten zijn op het geïntegreerde ICT systeem Paris (inclusief EPD/KIS). 
 

Artsen in Torbay ontvangen een inschrijftarief per patiënt en een tarief per 
verrichting. Daarnaast ontvangen zij een bonus wanneer gestelde doelen op 
indicatoren worden behaald en is er een speciaal tarief voor behandeling van 

de 5% hoog risico ouderen. 
 

Vanuit het landelijk vastgestelde budgetten voor de verschillende onderdelen 
ontvangt de regio haar deel. Vervolgens kan Torbay Care Trust al naar 

gelang de doelen in onderling overleg schuiven tussen de budgetten en 
bijvoorbeeld kiezen voor de bouw van een hospice i.p.v. het renoveren van 
een ziekenhuis. 

 
Resultaten 

In een onderzoek uit 201126 door de Kings Funds wordt een aantal 

indrukwekkende resultaten benoemd die in de Torbay regio zijn gerealiseerd 
sinds de invoering van de Care Trust: 

                                                                                                                                                  
25 Bron: team Analyse; GSK International 
26 Bron: Kings Fund - Integrating health and social care in Torbay – improving care for Mrs Smith (2011) 
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• Het dagelijks gemiddeld aantal bezette bedden daalde van 750 in 
1998/1999 naar 502 in 2009/2010 (-33%) 

• Het aantal ligdagen spoedopnames (emergency bed day use) voor 65-
plussers is in Torbay 1.920 per 1.000 inwoners, terwijl het landelijke 

gemiddelde in 2009/2010 op 2.698 per 1.000 inwoners lag (-29%). 
• Het aantal ligdagen spoedopnames (emergency bed day use) voor 75-

plussers daalde met 24% tussen 2003 en 2008 en met 32% voor 85-

plussers. 
• Nog slechts een verwaarloosbare vertraging in transmurale 

zorgoverdracht in/uit ziekenhuis tussen moment besluit en feitelijk 
ontslag. 

• Sinds 2007/2008 wonen er 144 minder 65-plussers in verpleeg- en 

verzorgingshuizen. 
• Er is een stijging in het gebruik van thuishulp. 

 
Daarnaast realiseerde de Torbay Care Trust in 2011/2012 ook een overschot 
van GBP 577.000 (circa €700.000). Dit en toekomstige overschotten worden 

geheel geherinvesteerd in het verbeteren van de gezondheidszorg. 
 

Conclusies, aanbevelingen en leerpunten 
 

Het Torbay Care Trust is dermate succesvol dat de overheid het, via de NHS, 
in 2012 door een wetswijziging nationaal heeft ingevoerd. 
 

De belangrijkste leerpunten die vanuit Torbay Care Trust zijn te trekken zijn: 
 Het delen van informatie (ICT) in één geïntegreerd en transparant 

systeem. 
 Geïntegreerde, regionale zorg met een duidelijke poortwachter: één 

loket (huisarts) met een multidisciplinair team/case manager 

geformeerd rondom een aandoening/behoefte 
 Kwaliteitgerichte zorg/uitkomst transparant en helder formuleren, 

inclusief landelijke KPI’s en regionale KPI’s die in overleg met 
zoneteams en burgers worden geformuleerd. 

 Investeren van besparingen in innovatieve projecten als rem op 

productie. 
 Belonen van zorgverleners op het behalen van kwaliteitsuitkomsten. 

 Het inzetten van regionale vrijwilligers verhoogt de betrokkenheid en 
verlaagt de kosten. 

 Een gezamenlijk doel met een duidelijke leiding en organisatie. 

 Betrek de patiënt bij de besluitvorming omtrent zijn behandeling. 
 Richt je met name op de zorg en kosten van de groep hoog risico 

patiënten (5%); hier is de meeste winst te behalen. 
 
Toepasbaarheid Nederland 

 
De NHS kent een absoluut budget waar het AQC in de VS een fictief budget 

en Gesundes Kinzigtal een verevend kosten gemiddelde kent. Dit zijn allen 
vormen van een kostenreferentie waartegen de kostenombuiging als gevolg 
van verbetering van de zorguitkomsten en ervaring afgezet kan worden. Net 
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als bij het AQC in de VS, kan daarom ook de systematiek van het Torbay 
Care Trust helpen om de benoemde knelpunten in Nederland op te lossen. 

 

 
Figuur 18: effect Torbay aanpak op knelpunten zorg Nederland27 

 
  

                                                 
27 Bron: Team Analyse; GSK International; Kings Fund 

Score Maatregel(en) nieuw systeem

 Meer empowerment patiënt +
Oudere risico patient bepaalt met hulp doelen en programma's. 

Eigen afspraken maken via website. Zelfmanagement cursussen.

 Eenduidigere verantwoordelijkheid gezondheid ++
Verantwoordelijkheid ligt heel sterk bij Zoneteams met sterke 

sturing op zorgkwaliteit en betrokkenheid patient.

 Efficiëntere organisatie van de zorg ++
Organisatie zorg is goed opgelijnd met veel beslissingen decentraal 

bij case managers in een multidisciplinair team.

 Reductie productieprikkels +
Prikkel om over te houden voor innovatie. Quality premiums voor 

het collectief, en extra budget voor 5% risico 'kwetsbare' ouderen

 Reductie overaanbod +
Aantal bedden in ziekenhuizen en verpleeghuizen wordt actief 

afgebouwd tegen de trend van de vergrijzing in.

 Reductie wantrouwen ++

Regio is enorm gecommitteerd en gemotiveerd voor collectief 

doel van leefbaarheid en houdbaarheid. Veel training en 

onderzoek.

 Uitspraken/keuzes m.b.t. ethische vraagstukken +
Wordt in zone teams gemaakt en wordt gevraagd hoe eindeleven 

wilt hebben.  

 Reductie beperkende wet/regelgeving/bureaucratie +
Meer vrijheid om regionaal te schuiven tussen budgetten naar de 

lokale behoefte.

Bestaande knelpunten Nederland
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5. Eerste stap Nederland: contractinnovatie voor succesvolle 
proeftuinen 

 
De buitenlandse voorbeelden hebben met elkaar gemeen dat zij betere 

uitkomsten realiseren én andere contracten hebben gesloten. De logische 
conclusie is dat andere betere uitkomsten andere betere contracten vergt. Dit 
zal ook in de proeftuinen “Betere zorg met minder kosten” gelden. Zoals 

tijdens de Preventieconferentie in november 2013 duidelijk te horen was, 
lopen zij aan tegen het ontbreken van andere contractvormen dan de huidige 

‘fee for service’ en ‘pay for performance’ productieafspraken.  
Als eerste, belangrijke stap in Nederland zullen in de proeftuinen nieuwe 
contractvormen toegepast dienen te worden op basis van op zijn minst 

‘shared savings’ (figuur 13). Dit vereist wel een geheel andere samenwerking 
tussen zorgverzekeraars en zorgverleners, en ook onderling binnen 

zorgverzekeraars en zorglijnen. Daarnaast is inzicht in segmentatie van 
diagnosen door de keten heen noodzakelijk om een nieuwe contractvorm te 
detecteren, te definiëren en te formuleren. Er gaat veel werk aan vooraf. 

 
5.1 Slagingsfactoren uit de internationale voorbeelden 

 
Op basis van de analyse en evaluatie van de succesvolle internationale 

voorbeelden, is een achttal slagingsfactoren gedefinieerd. De betrokken 
partijen in de proeftuinen en andere bestaande initiatieven op dit gebied 
kunnen deze gebruiken in de discussie en besluitvorming. De factoren zijn: 

 
1. Meerjaren populatiecontract tussen zorgverzekeraar en zorgverleners 

met meer verantwoordelijkheid en beloning voor de uitkomsten. 
Zorgverzekeraar zal in overleg met de vertegenwoordigers van de 
zorgverleners de verzekerde populatie opdelen in doelgroepen met 

overeenkomstige zorgbehoeften. Per doelgroep wordt een contract 
gesloten met bijpassende prikkels voor verzekeraar en zorgverlener.   

 
2. Regionale samenwerking en sterke leiding in een populatiezorg 

regieorganisatie. De integrator waar de bedenkers van de Triple Aim 

over spraken. In de VS de ‘care provider organization’, in het VK de 
‘Care Trust’ en in Duitsland ‘Gesundes Kinzigtal’. Deze 

samenwerkingen zullen de zorgscope van de doelgroep dienen te 
dekken en zijn dus lijn- en beroepsgroep overstijgend en hebben een 
grote communicatieve taak om alle stakeholders in de regio te 

verbinden en verenigen op heldere Triple Aim doelen en afspraken. 
 

3. Autonomie op zorginhoud, uitvoering en besteding voor de betrokken 
zorgverleners binnen integrale zorgketens. Vrijheid om binnen de 
geldende richtlijnen ‘evidence based’ de eigen keuzes te maken hoe de 

gewenste verbetering van de uitkomsten lokaal gerealiseerd wordt. 
 

4. Bewuste participatie patiënten aan deze doelgroep specifieke 
zorgprogramma’s met meer zelfzorg door patïent en diens omgeving: 
demedicalisering. Vrijwillige keuze en deelname aan programma’s is 
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essentieel. Men zal overtuigd moeten worden van de noodzaak en van 
betere uitkomsten door met name de huisartsen als ‘personal advisor’.  

 
5. Zorgbehoefte is leidend in inrichting en bekostiging zorg met huisarts 

als spil. De doelgroep is gedefinieerd op basis van hun 
overeenkomstige zorgbehoefte, waar de zorg vervolgens op ingericht 
en aangesloten wordt. Dit betekent onvermijdelijk verandering en 

verschuiving van zorg in volgorde, plaats, tijd en uitvoering. Bij de 
huisarts is vast aangrijpingspunt voor zorgcoördinatie en regie voor 

een bepaalde patiënt(behoefte). 
 

6. Data, data, data meten, analyseren, delen en sturen op uitkomsten 

(sub)populatie. Blue Cross heeft een portal voor de zorgverleners met 
alle populatiedata, Torbay heeft een nieuw systeem (Paris) ontwikkeld 

en Gesundes Kinzigtal heeft na 5 jaar een soort losstaand KIS nu 
vervangen door één integraal systeem van CGM met alle programma’s 
erin voor alle zorgverleners. 

 
7. Geleidelijke transitie declaratiestromen: steeds meer nieuw ter 

vervanging en aanvulling van oud. Er wordt voortgebouwd boven op 
het bestaande. Nieuwe elementen worden toegevoegd als verbinding 

tussen bestaande verrichtingen naar integrale zorgketens. Steeds 
meer zorg wordt aangepakt, aangepast en geoptimaliseerd. Geleidelijk 
aan wordt het aandeel uitkomst gefinancierde nieuwe zorg groter en 

de omgebogen oude zorg kleiner, evolutie geen revolutie. 
 

8. Marktwerking in toewijzing zorg, motivatie deelname, prikkels en 
beloning op basis van uitkomsten en resultaten, dus transparantie.  
Er komt meer differentiatie tussen de uitkomsten van verschillende 

verzekeraars, wel of niet deelnemende verzekerden, zorgnetwerken, 
zorgpraktijken en zorgverleners. Dit is het gevolg van Porter zijn 

conclusie en aanbeveling van een overstijgend doel formuleren.  
 
9. Binnen een adequate sociale context is het van belang om ook de 

mogelijkheden van zelfzorg te integreren. De huidige trends mbt. de 
participatiemaatschappij kunnen hierbij nieuwe mogelijkheden bieden. 

 
Indien bovenstaande factoren in acht worden genomen kan het 
gezondheidsrendement per zorg-euro aanzienlijk worden verhoogd met 5-

10% per verzekerde per jaar binnen 5 jaren: de uiteindelijke doelstelling die 
voor alle stakeholders wenselijk is. 

 
Echter, wellicht belangrijker nog dan de benoemde succesfactoren is het feit 
dat het uitgangspunt bij de verandering de richting van een 

uitkomstengerichte gezondheidszorg is waarin de betrokken zorgverleners 
samen het vertrouwen krijgen om de keuzes te maken, deze vervolgens allen 

uitvoeren, daarmee betere uitkomsten realiseren en daarvoor beloond 
worden. Samen de uitdaging en verantwoordelijkheid aan willen, durven en 
kunnen gaan. 
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5.2  Proeftuinen hebben andere contractvormen nodig om succesvol te zijn  

 
De proeftuinen hebben met de buitenlandse voorbeelden gemeen dat zij 
dezelfde betere uitkomsten willen dan de huidige versnipperde Nederlandse 

zorginrichting oplevert. De buitenlandse voorbeelden tonen aan dat andere 
uitkomstdoelen zoals Porter heeft voorspeld, leiden tot andere afspraken en 

daarmee ordening, systemen en processen. De klantvraag komt centraal te 
staan en wordt leidend. Om de uitkomsten in Nederland succesvol te 
verbeteren zijn ook hier andere contractvormen nodig.   

 
In essentie komt het erop neer dat de partijen in plaats van jaarlijkse 

afspraken over productie per functie tegen vaste tarieven, toe moeten naar 
meerjarige afspraken over beheersing van de zorgvraag met meer 
resultaatafhankelijke variabele vergoeding.  

 
Het is goed denkbaar en wenselijk dat er een mix van verschillende 

contractvormen ontstaat voor de verschillende deelpopulaties, welke 
eventueel gefinancierd kan worden uit de bundeling van ZVW, AWBZ en/of 

WMO. Populatiegerichte zorg(contracten) kan dan ook een belangrijke 
bijdrage leveren aan de acht gedefinieerde knelpunten in Nederland: 
 

1. De patiënt wordt meer verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en 
zorgverleners gaan zich meer richten op de risicovolle patiënten, 

waardoor er een eenduidigere verantwoordelijkheid voor de 
gezondheid van de patiënt komt. 
 

2. De patiënt staat centraal en heeft vooraf vrije keuze voor deelname 
aan de ontwikkelde zorg- en preventieprogramma’s: de empowerment 

van de patiënt/verzekerde neemt toe.  
 

3. Door de volledige ontschotting, ontdubbeling en integratie van de 

zorgketen voor specifieke doelgroepen met uniforme behoeften zal de 
tijdigheid, doelmatigheid en efficiëntie  van de zorg fors toenemen. 

 
4. Door het belonen van verbeterde uitkomsten (gezondheid, ervaring en 

kostenontwikkeling) worden productieprikkels afgeremd. 

 
5. Doordat de populatiegerichte inrichting zijn zorg, capaciteit en geld 

beter afgestemd op de vraagontwikkeling waardoor het overaanbod 
gereduceerd wordt. 
 

6. Door de gedeelde doelstellingen, uitkomstmeting, transparantie en 
autonomie zal het wantrouwen tussen de schakels in de zorgketen 

sterk gereduceerd worden. 
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7. Doordat zorgverleners verantwoordelijkheid krijgen over doelmatigheid 
en kostenefficiëntie zorg, zullen zij het debat aanzwengelen over de 

zorgwaarde van behandelingen waardoor discussie ontstaat omtrent 
ethische vraagstukken en keuzes. 

 
8. Doordat contractering op horizontale en regionale basis plaatsvindt zal 

er minder bureaucratische hinder zijn voor de betrokken partijen en 

ontstaat er meer ruimte voor preventie, substitutie en innovatie. 
 

 
5.3 Huidige wijze van inkopen en contracteren groot obstakel 
 

De voorgaande transitie naar uitkomstbekostiging en –contractering betekent 
een grote verandering ten opzichte van de huidige productiebekostiging en –

contractering met Fee for Services (FFS) en Pay for Perfomance (P4P). De 
overgang naar het vraaggestuurde systeem zoals hierboven toegelicht, 
vraagt van de betrokken partijen (waaronder verzekeraars en zorgverleners) 

een andere manier van werken, maar zeker ook van denken. Het vereist niet 
alleen de transitie naar meerjarige contracten voor populaties, maar vraagt 

ook van de partijen om op een andere wijze met elkaar en de patiënt samen 
te werken. Een overzicht van de belangrijkste aanpassingen is weergegeven 

in Figuur 21: 
 

 
Figuur 19: transitie naar populatiezorg 

 
Kenmerkend voor de aanpak van de proeftuinen is dat de zorgverleners zelf 
verantwoordelijkheid willen dragen voor het beheersbaar houden van kosten, 
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zelf een mentaliteitsverandering nastreven en in gezamenlijkheid de burger 
hierin mee willen nemen. Het is een model van samenwerking tussen 

financiers (gemeente en zorgverzekeraar), patiëntenorganisaties en 
zorgverleners. De zorgverleners voorop willen door samenwerking méér zorg 

per beschikbare euro leveren. Samenwerking gaat door de schotten van de 
financiering heen, en door bestaande paradigma’s. Alle zorgstromen ter 
discussie durven stellen en opnieuw uitvinden.  

 
Een dergelijke aanpak loopt tegen de grenzen van het systeem aan, te weten 

tegen een aantal knelpunten28 aan die de ruimte beperken om de proeftuinen 

succesvolle proeven te laten zijn. De knelpunten worden nader toegelicht: 
 

i. Integrale regionale zorg(inkoop): ontschotting en bundeling van alle 
zorg voor specifieke doelgroepen in alle lijnen i.p.v. per lijn, soort, 

praktijk en verrichting 
 

ii. Uitkomst prikkels: in de afspraken en contracten voor zorgverleners 

om een deel van de besparingen zelf anders te kunnen besteden en 
herinvesteren  

 
iii. Meerjaren afspraken: om investeringen in preventie en innovatie en in 

de organisatie en automatisering er van te kunnen laten renderen 

 
iv. Uitkomst definities en meting: van wat de gewenste eindresultaten 

zijn van de opgetelde integrale zorg zijn nog niet voorhanden 
 

v. Juridische facilitering: om gelden anders te besteden dan waar ze voor 

gebudgetteerd zijn, ook aan populatie management organisatie en ICT 
systemen 

 
vi. Autonomie op de inhoud van de zorg(innovatie): bij zorgorganisatie, 

zorgverleners en patiënten lokaal en regionaal, en niet (gedeeld) 

centraal bij verzekeraars 
  

vii. Volgen door verzekeraars: in de andere afspraken en manier van 
werken in elkaars proeftuinen om de transitie praktisch hanteerbaar te 
maken 

 
viii. Overaanbod: van zorginstellingen bevordert de keuzevrijheid en 

mededinging maar ook de productie en dus samen gaan beperken  

 

ix. Financiële facilitering: de voorfinanciering om vliegwiel op gang te 
brengen met eerste programma’s, organisatie, data, systemen, 
huisvesting, etc. 

 

                                                 
28 Op basis van “Flankerend Beleid Blauwe Zorg” van Dr. G. Schulpen d.d. 16 april 2013 
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x. Patiënt informatie: om de integrale zorg op elkaar te kunnen laten 
aansluiten, monitoren, bijsturen en vergoeden o.b.v. uitkomsten  

 
I. Integrale regionale zorg(inkoop) 

De zorg voor één zelfde patiënt is bekostigd en daarmee georganiseerd naar 
aanbod: huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, 
thuiszorg, hulpmiddelen, trombosedienst, diagnostiek, revalidatie, algemeen 

ziekenhuis, academisch ziekenhuis, psychiatrische inrichting, enzovoort, allen 
apart. De verzekeraars hebben hun inkoop en vaak hun 

informatievoorziening logischerwijs zo ingericht. 
 
Echt compleet integrale zorg voor een bepaalde doelgroep gaat dwars door 

alle lijnen en inkoopgroepen heen. Niet vreemd dat dit botst met de huidige 
wijze van inkopen: nationaal per beroepsgroep op tarieven en volumes. In de 

Duitse zorgwet maakt artikel 140 a tot d het zorgverzekeraars mogelijk om 
zorg van verschillende lijnen te bundelen en in te kopen. Dit zou in de 
proeftuinen mogelijk moeten worden gemaakt.  

  
Het voorgaande wordt extra gecompliceerd door financiering van de zorg die 

uiteenvalt in nationale zorgverzekering en straks AWBZ en gemeentelijke 
WMO. Hierin staan regionaal beleid en nationaal beleid tegenover elkaar.  

Een nu al merkbaar knelpunt is dat bij complexe zorg zoals GGZ en 
ouderenzorg, zowel gemeente als verzekeraar delen van het zorgpalet dienen 
te financieren. Met een regionale kleuring van de gemeente en een nationaal 

“inkoopkader” van de verzekeraar. Dit geeft frictie en stagneert gewenste 
veranderingen. Regionale (inkoop) afspraken zouden moeten prevaleren 

boven nationaal “inkoopkader”. 
 
II. Uitkomst prikkels 

Zoals hiervoor meermalen aangegeven is de huidige manier van contracteren  
gebaseerd op vergoeding van productie en inspanning, niet op uitkomst en 

resultaat. Er wordt in dit kader regelmatig gesproken over ‘perverse’ prikkels, 
die aanzetten tot ongewenste zorgverlening. De productieprikkels staan 
haaks op de gewenste preventie, doelmatigheid, substitutie en efficiëntie die 

wij willen bereiken: betere gezondheid(zorg) en daarmee tevreden patiënten 
en verzekerden met minder kosten(groei).  

 
III. Meerjaren afspraken 
Om (her)investeringen in de realisatie van nog betere uitkomsten te 

stimuleren zijn meerjaren afspraken nodig om ze te laten renderen. De 
genoemde nieuwe contractvormen kunnen jaarlijks meeveren met het aantal 

verzekerden van de verzekeraar. De huidige jaarcontracten ontmoedigen 
investeringen en inspanningen in voorkoming van zorgvraag - preventie - en 
in verbetering van effectiviteit en efficiëntie van de zorglevering – innovatie. 

Bovendien vergt de jaarlijkse cyclus van contracteren per zorgorganisatie 
veel tijd, aandacht, capaciteit en irritatie van zowel zorgverzekeraars en  

-inkopers als zorgorganisaties en -verleners. Een aantal verzekeraars sluit 
tweejarige contracten en anderen zeggen naar meerjarige contracten te 



 

 

49/58 
[NL/PHCA/0003/14 prod date sept 2014 – exp date dec 2014] 

 

willen gaan. De termijn dient tenminste vijf jaren te worden om blijvend 
effect te kunnen hebben. 

 
IV. Uitkomst definities en meting 

Kwaliteit is een begrip dat gekoppeld wordt aan de behandeling door een 
type zorgverlener, zelden aan de uitkomst voor de patiënt. Medische kwaliteit 
is uitermate relevant voor de beroepsgroepen en patiënten, maar is niet 

afdoende om het resultaat en rendement van de zorgverlening te kunnen 
meten en verbeteren. Het eindresultaat van de zorgketen moet leidend zijn 

in termen van gezondheid(winst), patiëntervaring en totale kosten, de Triple 
Aim. Er zijn vrijwel geen wetenschappelijk onderzochte en onderbouwde 
uitkomstmaten gedefinieerd. 

 
Om het verschil te duiden is geboortezorg een goed voorbeeld. Per type 

zorgverlener is er een ‘set kwaliteitsindicatoren’ opgesteld, apart voor 
eerstelijns verloskundigen, ziekenhuizen en kraamzorg. Ook 
klanttevredenheid wordt per ‘aspect’ gemeten, zoals ‘borstvoeding instructie’. 

Terwijl het bekende rapport “Een goed begin” op basis van een 
overkoepelende uitkomstmaat – babysterfte – tot confronterende conclusies 

en aanbevelingen komt: geboortezorg als samenwerkende keten gaan 
organiseren om te kunnen sturen op de gewenste uitkomstverbetering.  

Er zijn legio van dergelijke voorbeelden waar een bepaald type zorgverlening 
– farmacie, diagnostiek, paramedici - onderdeel is van een multidisciplinaire 
en transmurale zorgketen nog zonder uitkomstmaten. 

 
Er kan ook verwarring optreden met het woord prestatie, bijvoorbeeld in de 

farmaceutische zorg. Medicatie bewaking, reviews en trouw realiseren zijn 
inspanningen waarvan bekend is dat zij bijdragen aan een betere uitkomst. 
Het zijn geen uitkomsten op zichzelf, zoals vermindering van farmaceutisch 

gedreven ziekenhuisopnames.  
 

Verder leidt meting en beoordeling per type zorgverleners tot verkeerde 
conclusies. Als huisartsen heel goed zijn in de behandeling van bijvoorbeeld 
hartpatiënten of GGZ patiënten in hun eigen omgeving, zal het 

sterftepercentage in een ziekenhuis of de gemiddelde opnamekosten in een 
GGZ instelling stijgen. Ook hier geldt dat de uitkomsten van de hele 

zorgketen voor de betreffende doelgroep gedefinieerd, gemeten en 
beoordeeld moet worden in de regio. 
 

V. Juridische facilitering van ontschotting 
Dit onderdeel gaat over de manier van bekostiging en dus van organisatie 

van zorg in Nederland. De proeftuinen willen door samenwerking meer 
resultaat per beschikbare euro gaan realiseren. Dit is geen debat van mijn en 
dijn, maar van samen tot betere uitkomsten komen: meer gezondheid(zorg) 

per zorg-euro. Dit gedachtengoed staat haaks op de huidige financiering en 
organisatie in kolommen, die tot meerdere problemen leidt: 

a. De handeling moet vooraf goedgekeurd zijn door de NZa met een 
innovatieregel voor slechts drie jaren 
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b. De besparing wordt vaak in een andere lijn gemaakt dan waar de zorg 
is besteed en gebudgetteerd 

c. Het tarief kan (nog) niet afhankelijk gemaakt worden van de uitkomst 
achteraf  

d. De verrichting vindt buiten het ziekenhuis en buiten de onderlinge 
berekening en verrekening van de specialisten beloning plaats 

e. De (on)rechtmatige besteding van eerder gerealiseerde besparingen 

op zorgkosten in latere jaren aan preventie en aan de organisatie om 
dit te realiseren (zonder btw heffing graag) 

f. De voorfinanciering van extra inspanningen en investeringen uit 
verwachte ombuigingen van zorgbudget (ontbreekt)     

g. Grootschalige substitutie naar het eerste lijns budget zal tot 

overschrijding van het budgettair kader en een daarop volgende 
generieke korting leiden 

De bewustwording van deze problematiek neemt toe bij de betrokkenen 
partijen waaronder de NZa. Het is voor de proeftuinen en voor de doelstelling  
“betere zorg met minder kosten” van essentieel belang dat hier gevolg aan 

gegeven wordt. 
 

VI. Autonomie op de inhoud van de zorg(innovatie) in de regio 
Er is een rollenscheiding nodig om de vruchten van marktwerking te kunnen 

plukken. Verzekeraars financieren en sturen de zorg straks veel meer op 
basis van uitkomsten, en veel minder op inspanningen zoals nu. 
Zorgnetwerken zullen de samenwerking realiseren tussen de betreffende 

zorgverleners voor de gewenste en afgesproken verbetering van de 
uitkomsten. En maken daarbij gebruik van de lokaal en (inter)nationaal 

beschikbare kennis van het zorgveld voor eigen keuzes in zorginnovatie en 
zorguitvoering. De richtlijnen zijn hierbij richt lijnen waarvan afgeweken kan 
worden als de uitkomsten daardoor en de richtlijnen daarmee zelf verbeteren 

en innoveren. De regionale afspraken worden door de individuele 
zorgverleners uitgevoerd. Hiermee wordt een enorm potentieel aan 

creativiteit van het werkveld benut. Er worden daardoor “de goede dingen 
verzonnen” en er ontstaat draagvlak voor verbetering. De verzekeraars 
kopen uitkomsten in, die de zorgverleners met eigen inhoud, invulling en 

inrichting zullen gaan en moeten realiseren. 
 

VII. Volgen door verzekeraars 
Verzekeraars zijn in onderlinge concurrentie om de zorg voor de burger zo 
effectief mogelijk in te kopen. Maar verzekeraars willen niet alleen 

onderscheidend zijn in de zorgresultaten (betere inkoop die tot betere 
resultaten en lagere premies zou moeten leiden), verzekeraars willen ook 

onderscheidend zijn in de inhoud van sommige zorgproducten. Zo is het 
preferentiebeleid per verzekeraar anders en zo is de inkoop van zorg in de 
eerstelijns ketens per verzekeraar anders.  

 
Op het moment dat dit om productdifferentiatie gaat, is dit voor het werkveld 

lastig, maar nog te bevatten. Zo moet de fysiotherapeut per aanvullende 
verzekering checken hoe de patiënt verzekerd is en daar de zorgverlening op 
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aanpassen. Dit geldt ook voor de geneesmiddelen die patiënten krijgen, wat 
tot vele vragen en klachten leidt. 

  
Echter, in de proeftuinen gaat het om veranderingen in de zorgketen: 

verschuivingen tussen de schakels. Bijvoorbeeld op een nieuwe manier 
specialistische consultatie vormgeven of andere geneesmiddelen distributie. 
Het op de werkvloer onuitvoerbaar om hierin meerdere processen naast 

elkaar te laten lopen, omdat het een omvangrijke nieuwe herinrichting van 
de zorgketen betreft. 

 
De experimenten in de proeftuin vragen om een ketenverandering die 
uniform moet worden toegepast voor alle patiënten en daarmee verzekerden 

van alle verzekeraars. Hiertoe dienen verzekeraars dan “volgend” op te 
treden. Dit is allesbehalve gebruikelijk en hierin schuilt een groot 

afbreukrisico. Het werkveld is bereid het zorgproces opnieuw vorm te geven 
teneinde effectiviteit en efficiëntie van zorg te verhogen, maar dit komt 
alleen van de grond als verzekeraars elkaar wensen te volgen. Recent  

hebben de  zorgverzekeraars naar elkaar de intentie uit gesproken te gaan 
volgen in de proeftuinen. Indien deze intentie wordt omgezet in daden en 

afspraken zouden de proeftuinen daar blij mee zijn. 
 

VIII. Overaanbod 
Er is sinds een aantal jaren gekozen om binnen de zorg met (gereguleerde) 
marktwerking zorg doelmatiger en beheersbaarder te maken. Concurrentie 

(ook in de zorg) leidt regelmatig tot een betere prijs per product en 
stimuleert regelmatig tot kwaliteitsverbetering. Marktwerking heeft dit 

gebracht. Tegelijk is er geen enkel voorbeeld, in geen enkele branche, 
waarbij marktwerking tot een reductie van het macrovolume heeft geleid. Zo 
ook in de zorg. Stukprijzen zijn misschien gedaald maar het macrovolume is 

alleen maar toegenomen.  
 

‘Wat je betaalt dat krijg je’, en dat is productie. Meer aanbod creëert 
enerzijds vrijheid van keuze en mededinging, maar anderzijds ook extra 
vraag als de rekening door anderen betaald wordt.  

 
Een belangrijke randvoorwaarde is dat de ‘zinnige en zuinige’ beheersing van 

zorgvraag en volume niet elders teniet wordt gedaan. De verzekerde is 
mondig, geen tegengeluid gewend en in zekere zin verwend. Er staat een 
grote druk op zorgverleners om ‘iets’ voor te schrijven of te behandelen.  

Aangesproken worden op eigen gedrag of medisch onderbouwd (nog) niets 
doen, mag niet ten laste van de betreffende zorgafspraken elders 

gecompenseerd worden, inclusief de daardoor ontstane complicaties. Private 
partijen met uitsluitend winstoogmerk uit binnen- en buitenland zijn ingericht 
op efficiënt zoveel mogelijk behandelen, en zullen aan het beheersen van het 

macrovolume naar verwachting weinig bijdragen.  
 

IX. Financiële facilitering 
De kosten gaan voor de baat uit. De ontwikkeling, contractering, 
implementatie en optimalisatie van transmurale zorgketen programma’s 
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vergt een investering die zich zou moeten terugverdienen. Deze investering 
zal voorgefinancierd moeten worden. Een knelpunt is daarmee wie deze 

voorfinanciering risicodragend kan en wil bieden. Het is immers nog 
onduidelijk welke resultaten bereikt kunnen en zullen worden. Voor de 

verzekeraars zal de bestemming van deze voorfinanciering overeenkomstig 
de doelstelling van de betreffende gelden moeten zijn om deze te mogen 
verschaffen. De voorfinanciering betreft vooral organisatie en ICT kosten, die 

(nog) niet gerelateerd zijn aan specifieke zorgprestaties.  
 

Dit tegen een achtergrond waarin banken terughoudender zijn geworden om 
de zorginstellingen zelf te financieren door de grote veranderingen en 
onduidelijkheden in de inrichting van de zorg. Zorgverzekeraars willen niet 

langer de facto met hun voorschotten garant staan voor de zorginstellingen. 
De accountants kunnen door voortdurende wijziging van productdefinities en 

–tarieven achteraf geen goedkeurende verklaring geven. En de banken zijn 
zelf doende met terugdringing van hun risico’s en kredieten. Het is 
veelzeggend dat de ideeële Triodos bank zich geroepen voelt om zich te gaan 

richten op financiering van zorginstellingen, naast haar oorspronkelijke 
aandachtsgebied van duurzame energievoorziening. 

 
X. Patiënt informatie 

Samenwerking vereist informatie uitwisseling op verschillende niveaus en 
momenten. Er is allereerst een totaalbeeld nodig van de medische 
voorgeschiedenis om te kunnen beoordelen of een verzekerde tot een 

bepaalde doelgroep behoort of gaat behoren. De aandacht zal meer uit gaan 
naar het voorkomen en verminderen van ziekte vanwege het grote positieve 

effect op de ontwikkeling van gezondheid, zorgbehoefte en zorgkosten.  
 
Dezelfde informatie is op regelmatige basis nodig om te monitoren of de 

uitkomsten daadwerkelijk verbeteren en om te kunnen interveniëren. Dit 
vergt het bijeenbrengen van zowel medisch inhoudelijke informatie (b.v. 

diagnoses en lab-waarden) als zorgdeclaratie aantallen en kosten. Hier zijn 
meerdere knelpunten:  

i. de beschikbaarheid van zorginhoudelijke en declaratie informatie voor 

totaalbeeld patiënten bij zorgverleners, 
ii. Trusted Third Party nodig voor anonimiseren van de data,  

iii. de jaren doorlooptijd voor de afrekening van 2e lijn DOT/DBC’s, 
iv. de onvergelijkbaarheid van DBC’s en DOT’s over de jaren, 
v. de voortdurende wijzigingen van de samenstelling van de DOT’s, 

vi. de achteraf vaststelling van de tarieven van DOT’s tegen budget 
‘vultarief’, 

vii. de verschillende financiering en daarmee bronnen voor zorg, 
verpleging en hulpverlening.  

 

Eenmaal de data bij elkaar dient zich een volgend knelpunt aan: het is niet 
altijd duidelijk op welke ziekte de zorg  betrekking heeft. Een antibioticum 

kan voor vele ziekten zijn voorgeschreven. En longbehandelingen voor 
longemfyseem en astma overlappen. De combinatie van medisch 
inhoudelijke en zorgadministratie informatie is daarom essentieel. 
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Vervolgens zullen de integrale zorgprogramma’s tot nieuwe verrichtingen 

leiden zoals specialisten consulten in de eerste lijn, die apart aangemaakt 
moeten worden in de betreffende systemen om te kunnen administreren en 

afrekenen. 
 
Tijdens de behandeling zal de medisch inhoudelijke informatie vrijwel 

realtime uitgewisseld moeten worden tussen opvolgende zorgverleners. Hier 
zal de patiënt vooraf toestemming voor hebben moeten verlenen. Bovendien 

zal dit technisch mogelijk moeten zijn door aansluiting van de zorgverlener 
op Landelijk Schakel Punt of regionaal Elektronisch Medicatie/Patiënten 
Dossier of berichtennetwerk.  

 
Flankerend beleid gewenst 

De huidige wet- en regelgeving biedt voldoende ruimte om met de transitie 
te starten. De huidige financieringssystemen kunnen blijven bestaan 
aangezien het nieuwe contractvormen betreft tussen zorgverleners en de 

financiers (verzekeraars en/of gemeenten). Daarnaast biedt het nieuwe 
convenant huisartsenzorg enige budgetruimte om te starten. Er bestaat 

reeds een Budgettair Kader Ketenzorg (1½ lijn) die als beleid actief verhoogd 
kan worden ten koste van andere BKZ’s. Tevens is de NZa al langer bevoegd 

om bekostiging van nieuwe zorgproducten toe te staan voor een periode van 
3 jaar en sinds 2012 geldt dit ook voor nieuwe organisatievormen. 
 

Wel zijn de nu nog beperkte scope en duur van de innovatiecontracten 
knelpunten die op termijn opgelost moeten worden. Dit kan door de NZa toe 

te staan om de regels omtrent zorginnovaties te verlengen of te 
institutionaliseren, zorgorganisaties te financieren uit besparingen en dient zij 
de mogelijkheid te bieden om ZVW en AWBZ middelen te bundelen in 

geïntegreerde zorgproducten en/of –paden (conform het model in VK). 
Tenslotte dient het wettelijk mogelijk te worden om de zorginkoop uit 

verschillende BKZ’s/lijnen te bundelen om zodoende horizontale integratie 
van de zorg (het  model uit Kinzigtal en Duitse Wet) mogelijk te maken.  



 

 

54/58 
[NL/PHCA/0003/14 prod date sept 2014 – exp date dec 2014] 

 

6. Met en voor proeftuinen nieuwe modelcontracten ontwikkelen 

 
De vraag is of het wenselijk is dat alle proeftuinen bovengenoemde factoren 
en knelpunten zelf dienen op te lossen in eigen contracten. Het is aan te 

bevelen om een kopgroep te formeren als aanjager om met en voor de 
proeftuinen modelcontracten te ontwikkelen die hun zorgplannen mogelijk 

maken. Hierbij kan een werkgroep en stuurgroep met experts, beleidsmakers 
en bestuurders vanuit alle zorgpartijen in de zorgmarkt, de kopgroep 
ondersteunen. 

 
6.1 Proeftuinen bedoeld voor proeven met alternatieve bekostiging 

 
De proeftuinen “Betere zorg voor minder kosten” zijn regio experimenten om 
kosten in zorg in bedwang te houden, om kwaliteit waar mogelijk te 

verbeteren en dat bij een gelijkblijvend perspectief en ervaring van patiënten 
of burgers. Het ministerie steunt deze experimenten en heeft een negental 

proeftuinen geselecteerd. Binnen de proeftuinen worden initiatieven voor 
integrale ketenzorg en populatiebekostiging uitgewerkt en uitgeprobeerd. 
Een overzicht van deze proeftuinen en de betrokken partijen is weergegeven 

in onderstaande figuur: 
 

 
Figuur 20: proeftuinen in Nederland 

Alhoewel de huidige opzet van de proeftuinen sterk verschilt in scope en 

betrokken partijen, is het een goede eerste stap in de gewenste richting. Veel 
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proeftuinen hebben zich laten inspireren door de genoemde buitenlandse 
succesvoorbeelden. Echter, om deze richting in te zetten ontbreken de 

contracten vooralsnog met op zijn minst ‘shared savings’ ter financiering 
ervan. De contracten tussen betrokken zorgverleners en de verzekeraars 

dienen aangepast te worden, conform hetgeen in hoofdstuk 5 is besproken. 
Ofwel, van verticale jaarlijkse afspraken over de reductie van groei 
zorgproductie met budgetteren van verrichtingen naar horizontale meerjaren 

afspraken over reductie van groei van de zorgvraag met vergoeding op basis 
van uitkomsten. 

 
Alleen als deze stap gezet wordt hebben de proeftuinen kans om succesvol te 
kunnen zijn. Op dit moment is er geen inzicht in de exacte status van de 

proeftuinen om een oordeel te kunnen geven omtrent de haalbaarheid 
hiervan. Op basis van de beschikbare kennis is de verwachting dat vanwege 

de vele genoemde knelpunten op dit moment nog geen enkele proeftuin een 
dergelijk contract heeft afgesloten met een of meerdere verzekeraars. 
 

 
6.2 Rol, taken en producten van de aanjager 

 
De voornaamste taak van de aanjager zou moeten zijn om met en voor de 

proeftuinen contractinnovatie in Nederland vorm en inhoud te geven:   

 

1. Modelcontracten voor de vier ‘hogere’ vormen 

Voor shared savings, bundled payment, partial capitation en global payment 

op basis van en voor specifieke zorgplannen die uit de proeftuin(en) worden 

opgehaald en die sturen op verbetering van de transmurale integrale 

uitkomsten. Per zorgplan wordt een geschikte contractvorm gekozen en 

daarmee wordt per contractvorm één of meerdere zorgplannen ter hand 

genomen om de modellen uit te werken. Zo ontstaan specifieke contracten 

die te gebruiken zijn bij de uitvoering van de betreffende proeftuin op basis 

van de vier modelcontracten die ook bruikbaar zijn in andere proeftuinen.  

 

2. Een handleiding per modelcontract  

Hierin wordt uitgelegd waarvoor het contract geschikt is, wat de voor- en 

nadelen zijn, wat er staat en waarom het er staat. Hiermee kunnen andere 

regio’s zelf aan de slag om passende afspraken te maken en vast te leggen 

voor hun plannen, doelen en ambities. 

 

3. Een overzicht met randvoorwaarden per modelcontract  

Waaraan moet voldaan worden om het contract succesvol te kunnen 

uitvoeren, zoals lokale organisatie, besturing, datagegevens, processen en 

systemen en eventuele nationale aanpassingen van wet- en regelgeving. 

 

4. De wijze van verspreiden en onderhouden  

Een voorstel voor de wijze waarop de modelcontracten beschikbaar zullen 

worden gesteld aan betrokken partijen in de zorg en voor de wijze waarop de 

modelcontracten in de toekomst onderhouden zullen worden. 
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De voorgaande producten is de basis en start voor een breder takenpakket 
van de aanjager die de betrokken partijen in de proeftuinen stimuleert en 
ondersteunt: 

 
 Uniforme definities van populatiezorg vaststellen en bewaken zodat alle 

betrokken het over hetzelfde hebben 
 Best practices (inter)nationaal ophalen en verspreiden waardoor het wiel 

niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden en er geen onnodige fouten 

worden gemaakt of kansen niet worden benut. Dit omvat o.a.: 
- Contracten 

- ‘Joint venture’ organisatie en implementatie 
- Integrale zorg/preventie/eHealth programma’s 
- Patiënt participatie 

- Populatie analyse, selectie en monitoring 
- Uitkomst indicatoren 

- ICT/Data systemen, meting, rapportage en sturing 
- Business cases en beloning 
- Communicatierichtlijnen voor draagvlak en inbedding 

 Knelpunten oplossen 
- Data uitwisseling mogelijk maken: LSP/EMD versnellen en privacy/TTP 

- Wettelijke regelruimte om te ‘schuiven met zorg en geld’ 
- Mededinging in regionale samenwerking 
- Fiscaliteit regelen 

 Aanspreekpunt op het voorgaande, ook voor media. Hierdoor kan de 
communicatie pro-actiever plaatsvinden en krijgt het door de omvang 

ook meer gewicht waardoor het hoog op de agenda blijft staan. 
 
Deze aanjager dient in de kern van buiten de proeftuinen bemand en geleid 

te worden zodat objectiviteit gewaarborgd is. De betrokken partijen in de 
proeftuin kunnen dan hun schaarse tijd en aandacht volledig richten op het 

leveren van input en feedback, en zich concentreren op zorginnovatie om de 
Triple Aim in hun proeftuin waar te maken met de beste en meest efficiënte 

zorg aan hun populaties. 
 
6.3 Welke veldpartijen kunnen een rol spelen? 

 
De rollen en taken van de aanjager zoals in paragraaf 6.2 genoemd, geven 

de voorkeur aan een partij die onafhankelijk van de proeftuinen en de daarin 
betrokken stakeholders opereert. Een consortium van zorgveldpartijen 
waarin experts, bestuurders en beleidsmakers vertegenwoordigd zijn, lijkt 

daarmee een potentieel beste partner om de rol van aanjager verder in te 
vullen. Deze rol kan vorm gegeven worden met een werkgroep uit haar 

deelnemers. De gedeelde maatschappelijke missie van dit cosortium zou de 
volgende moeten zijn: 
 

 Nieuwe oplossingen om de uitdagingen in de zorg aan te gaan 
 Rekening houden met actuele social-economische veranderingen en 

opgaven 
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 Vooruitlopen op een groeiende en veranderende zorgvraag 
 Streven om langer te leven in goede gezondheid 

 Resulteren in duurzame kwaliteit, betere patientervaring en 
patientveiligheid, en lagere kosten(groei) 

 
Vanuit deze stuur- of werkgroep zou dan de ambitie moeten worden 
uitgesproken om contractinnovatie aktief te willen ondersteunen en 

implementeren. Dit zal met en ten behoeve van de proeftuinen gebeuren om 
maximaal gebruik te maken van het huidige momentum van de proeftuinen, 

onder inbreng van de nu gepubliceerde resultaten en ervaringen in het 
buitenland.  
 

Hier wordt afgesloten met een voorstel voor de wijze van ontwikkeling, 
implementatie, organisatie  en ondersteuning van contractinnovatie bij de 

proeftuinen in Nederland. Voorgesteld wordt onder één projectleiding in twee 
groepen complementaire op elkaar aansluitende eindproducten te 
ontwikkelen, die met een stuurgroep worden besproken en uitgedragen naar 

de eigen organisatie en het zorgveld:  
 

1. Vier nieuwe en breed toepasbare modelcontracten ontwikkelen op basis 
van de zorgdoelen en zorgplannen in drie proeftuinen (kopgroep), waarbij de 

andere zes proeftuinen (klankbordgroep) onderweg geïnformeerd worden 
over voortgang en desgevraagd input leveren. Het eindproduct is vier 
modelcontracten met ieder een ‘memorie van toelichting’ als handleiding 

voor goed en succesvol gebruik in de eigen (proeftuin)regio: shared savings, 
bundled payment, partial capitation en global payment. 

 
2. Met een werkgroep vanuit ieder van de stakeholders om op strategisch 
niveau de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie en uitrol van de 

modelcontracten verkennen, identificeren, analyseren en uitdenken. De 
komst van de modelcontracten is hiervoor een gegeven. Eindproduct is een 

rapport met randvoorwaarden die voor alle of specifieke contracten gelden 
met adviezen voor mogelijke invulling ervan. 
 

3. Een stuurgroep met dezelfde stakeholders voor realiseren van instemming, 
facilitatie en drijvende kracht achter de eindproducten richting zorgveld en 

eigen organisatie met betrekking tot de beoogde kansen en resultaten van 
het project voor Nederland. 
 

Om parallel naast elkaar te kunnen optrekken, zal er afstemming en 
uitwisseling tussen de kopgroep en de werkgroep nodig zijn. Daartoe zal de 

projectleiding van de kopgroep deelnemen aan de werkgroep, en de 
voortgang presenteren aan de stuurgroep.  
 

De gewenste planning om voor 2015 in de proeftuinen meerjarige afspraken 
te kunnen gaan maken met de nieuwe modelcontracten, is ambitieus:  

1. start kopgroep en invulling werkgroep per 1 april,  
2. oplevering van eerste concepten voor 1 augustus,  
3. afronding van de modelcontracten voor 1 oktober,  
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4. en completering met de randvoorwaarden in concept voor 1 oktober en 
volledig afgerond voor 1 december.  

 
Voor een snelle, (zorg)brede ontwikkeling en aanpassing van de zorg met 

nieuwe contractvormen is groot draagvlak en inzicht nodig. Daartoe zullen 
deelnemers aan kopgroep, werkgroep en stuurgroep (publiekelijk) hun steun 
en inzet voor de contractinnovatieve proeftuinen moeten bijven geven. Om 

binnen en buiten hun eigen organisatie het belang en de kansen die het biedt 
duidelijk te maken. Een verdere verspreiding van kennis, inzicht en 

ervaringen met deze innovatieve contractvormen en zorginrichting door 
deelnemers zal dan ook veelvuldig plaats moeten vinden op Nederlandse 
congressen en workshops in de komende tijd. De kracht van de boodschap 

en de oplossing zit hem in de herhaling en de verspreiding. 
 


