
0

Tienjaren afspraak Zuyderland en CZ –
samen voor verandering
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Inwoners leven twee jaar korter dan “de gemiddelde Nederlander”.

Zuid-Limburg
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De zorgkosten zijn dan ook significant hoger

Zuid-Limburg
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Problematiek het allergrootst in Heerlen 

De Limburg Factor



5

Conclusie GGD (2015) in “Op zoek 
naar de Limburg Factor”: 

• Gezondheidsachterstand a.g.v.
samenspel van sociale, economische 
en culturele factoren. 

• In Limburg onverklaarbare hoge 
zorgconsumptie (gecorrigeerd 
voor ziekteprevalentie en SES) 
t.o.v. gemiddeld in Nederland. 

De Limburg Factor
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Hoe Zuid-Limburg beter wordt
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2013 – 2019: Proeftuinen Mijnzorg en Anders Beter
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Van start via Pact van Terworm (mrt 2018)

Naar impact via één Grote Coalitie (2019)

Regionale aanpak ‘next level’, en we doen dit samen

Uitgangspunten:
- Burger / patiënt centraal
- Juiste zorg op de juiste plek
- Principes van Integrated Care
- Zo thuis mogelijk



9

• Significant hoger zorggebruik en hogere zorgkosten in Zuid-Limburg 
(ook na correctie voor populatiekenmerken)

• Er is consensus in onze regio dat het huidige zorgmodel en 
bijbehorende kosten niet houdbaar zijn en teruggebracht dienen te 
worden tot een ‘normaal’ kostenpatroon, passend bij de populatie.

• We nemen verantwoordelijkheid om samen de gezondheid, kwaliteit 
van zorg en betaalbaarheid van zorg in de regio naar het ‘next level’ te 
brengen. 

• Focus start: de oudere in een kwetsbare positie en de diabetes patiënt.

• Spoedzorg en anderhalve lijnszorg als lopende projecten toegevoegd 

De regionale opgave 
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Strategische koers Zuyderland 
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Zorg verplaatsen

• Pluspunt Heerlen (VWS-proeftuin 1,5 lijns zorg, VBHC prize nominee)

• Spreekuren artsen in 1,5 lijn (bv. schouder/knie klachten)

• Oncologische thuistoediening (sinds 2015, verdere opschaling 2020)

Zorg voorkomen en/of vervangen

• Living lab e-health (> 1.200 geïncludeerde pt.)

• Keuzehulpen (o.a. borstcentrum, liesbreukcentrum)

• Meedenk consult 1e lijn (digitaal): telederma, interne

• Wijkteam acute zorg op de (geïntegreerde) SEH/HAP

• Transmurale zorgbrug voor pt. > 70 jaar

• Forse uitbreiding ELV-bedden ter voorkoming van SEH-infarct

Trots op de vele mooie reeds lopende initiatieven
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• Een tienjarige afspraak uitgaande van co-makership:

- gezamenlijke visie op de ontwikkeling van volume en zorgkosten: 
beheerste krimp

- transparantie, sámen voor verandering

- Zuyderland stuurt op verlaging van de bedrijfskosten 

- kent de vorm van een aanneemsom (geen PxQ afspraak).  

• Driehoek: Regionale Opgave, strategische koers ZMC en die van CZ.

• Samen met alle ketenpartners zorg voorkomen, en zorg verplaatsen 
naar zo thuis mogelijk, de 1e, of 1,5 lijn of andere (nieuw te 
ontwikkelen) concepten.

Kernpunten MJA CZ – Zuyderland 2020 t/m 2029 (1)
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• De financiële afspraak is gebaseerd op een combinatie van een 
resultaats- en inspanningsverplichting.

• (Bestuurlijk) programmateam gaat over de uitvoering van het 
contract: kortcyclisch monitoren en (bij)sturen.

• ZMC krijgt door de landelijke transformatiegeldenregeling tijdelijk de 
ruimte om gefaseerd kosten af te bouwen. Dit geldt ook voor medisch 
specialistische capaciteit. Spannend!!!

• Overeenstemming over het toekennen van de jaarlijkse prijsindex.

• Aantoonbaar gemaakte adherentiegroei wordt vergoed.

Kernpunten MJA CZ – Zuyderland 2020 t/m 2029 (2)
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Wie besluit er over de initiatie van volumereductieprojecten? 

→Verplaatsen van zorg: besluitvorming via Kerncoalitie. 

→Voorkomen/vervangen van zorg: CZ & Zuyderland 

Toetsingscriteria bij beoordeling volumereductieprojecten, o.a.

- Is de kwaliteit van zorg geborgd of wordt deze verbeterd?

- Kan ZMC de omzet verlagen?

- Kan ZMC de kosten afbouwen?

- Leidt het elders in de keten of daarbuiten tot kosten?

Besluitvorming volumereductieprojecten
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1. Andere verzekeraars volgen afspraken die de marktleider maakt.

2. Volumereductieprojecten ziekenhuis i.r.t. volumestijging 
ketenpartners.

3. Contractering Zuyderland (ziekenhuis, GGZ, GRZ, ELV, wijkverpleging 
& thuiszorg) en CZ via het 1-loket gedachtegoed.

4. De beloningsstructuur van het MSB in lijn brengen met de richting die 
je op wilt.

5. Nieuwbouwplan 2030 Heerlen fors kleiner agv gerealiseerde krimp.

Congruentie nodig op diverse gebieden
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1. ZOJP vergt een regionale aanpak. Dit past soms niet in het dominante 
marktwerkingsdenken. Alleen als verzekeraars écht onderlinge 
congruentie tonen, gaan we de benodigde transformatie realiseren.

2. Commitment huisartsen door betrokkenheid bij besluitvorming 
volumereductieprojecten is belangrijk. 

3. Heb oog voor elkaars belangen en formele verantwoordelijkheden.

4. Kosten afbouw is complexer dan volume afbouw → goed organiseren 
én faseren

5. Als je van A naar B wilt, doe dan als B.

Take home message(s … ;-))
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Rudy Balogh

Manager Zorgverkoop Zuyderland

06-46311892

r.balogh@zuyderland.nl

Wiro Gruisen

Manager Regioregie CZ

046-4595891

wiro.gruisen@cz.nl

Meer weten? We vertellen er graag over!

mailto:r.balogh@zuyderland.nl
mailto:Wiro.gruisen@cz.nl

