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Zinnige Zorg is de duurzame manier naar toegankelijke én betaalbare 

zorg nu en in de toekomst..

…daarom is effectieve en duurzame 

kostenbeheersing noodzakelijk

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

• Drukken op prijzen leidt tot ongewenste 
volumestijging en minder tijd voor de 
patiënt

• VGZ gelooft dat inzet op zorg die beter is 
voor de patiënt hand in hand gaat met 
lagere kosten én de enige duurzaam 
geaccepteerde manier is om de zorg 
toekomstbestendig te houden
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We richten ons op de juiste zorg door te focussen op Zinnige Zorg...



Enkele voorbeelden

Samen met allianties én met zorgaanbieders uit het hele land werken we 

aan Zinnige Zorg voor de patiënt.. 

We werken meerjarig samen in een netwerk 

met ziekenhuizen, GGZ en VVT instellingen..

We dagen zorgaanbieders uit om goede 

voorbeelden te ontwikkelen, delen en omarmen..

Ziekenhuizen

GGZ instellingen 

Huisartsen 

V&V instellingen

Mondzorg

Fysiotherapeuten 

Etc.. 



Via meerjarencontracten en actieve inzet faciliteren en stimuleren  we de 

zinnige zorg transitie.. 

Normaliter leidt investeren in 

kwaliteit tot minder omzet voor 

de zorgaanbieder

Via het meerjarencontract is het 

aantrekkelijk om een ‘zinnige zorg’ 

ziekenhuis te zijn

‘meer is beter’

‘zinnige zorg’
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✓ Meerjarencontract (3-5 jaar) 

✓ Aanneemsom met deels compensatie voor 

teruglopende omzet, zodat tijd ontstaat voor 

kostenreductie

✓ Shared savings afspraken om innovatie aan te jagen

..In ‘ruil’ voor maximale inzet van zorgprofessionals om 

initiatieven te identificeren die leiden tot betere zorg voor de 

patient tegen lagere kosten en ons uit te leggen hoe je dat

doet als ziekenhuis / professional



De transitie vergt een nieuwe dynamiek tussen verzekeraar en 

zorgaanbieders.. 

Van... …Naar

Harde onderhandelingen… …Samenwerken en echt partnership

Prijs onderhandelingen… …In gesprek over inhoud

Opleggen… …Ophalen

Korte termijn afspraken… …Meerjarenafspraken

Wantrouwen… …Wederzijds vertrouwen



Een transitie naar Zinnige Zorg vergt moed, inspanning en dedicated

focus en heel veel aandacht IN huis

• Visionaire bestuurders die een transitie durven en 

kunnen managen

• Dappere dokters en verpleegkundigen 

• Programma met dedicated focus op zinnige zorg 

• Programma ondersteuning om vooruitstrevende 

initiatieven op te halen en breed te implementeren

• Niet kletsen maar doen, willen snappen, leren 

en learnings delen   



Gezamenlijk lossen we de vraagstukken op die we in de transitie tegen 

komen waardoor we in staat zijn echt te transformeren.. 

• Mindset en cultuur verandering door actief 

programma op zinnige zorg en gesprekken met 

artsen en verpleegkundigen..

• Juiste prikkel in vergoeding voor medisch 

specialisten

• (Bedrijfs)kosten in lijn brengen met de nieuwe 

omzet.. 

• Inmiddels 1000 ideeën waarvan 100 bewezen 

effectieve initiatieven (en een groot deel 

opgeschaald)

• Prikkel in verdeelmodel die past bij beweging 

zinnige zorg (bijv in (logex) verdeelmodel of 

onderzoeksruimte of investeringspotje) om 

zinnige zorg te stimuleren..

• Uitwisseling aanpakken en (fit)initiatieven om 

kosten in lijn te brengen met de omzet 

Enkele uitdagingen Successen



Zinnige zorg is succesvol door actieve samenwerking tussen zorgaanbieders 

en zorgverzekeraar én door samenwerking binnen het netwerk Zinnige Zorg

• Actief samenwerken in het programma met toegewijde 

dedicated teams (gezamenlijke kerngroepen, stuurgroepen)

• Uitwisseling van medische good practices tussen medisch 

specialisten, praktijk variatie, implementatieplannen, 

verpleegkundigen en patiëntenverenigingen

• Gezamenlijk optrekken in aanpak en aanschaf tooling voor 

nieuwe initiatieven zoals telemonitoring

• Actief kennis uitwisseling over programma aanpak 

(met programma managers van de allianties)

• Het open delen van initiatieven en aanpakken die leiden tot 

lagere kosten (inmiddels ~15 fit initiatieven)

• …

Enkele voorbeelden van hoe we samenwerken..



Zorg van Waarde 

Nanni Ruedisueli
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Met Zorg van Waarde geven we invulling aan onze strategie

• toegankelijke en 

kwalitatief hoogstaande 

zorg bieden 

• maatschappelijke 

verantwoordelijkheid

nemen om zorgkosten te 

beteugelen

• onze sterke positie 

uitbouwen

Minder

kosten
Minder onnodige

en vermijdbare 

zorg

Kwaliteit

Meer tijd voor de 

patiënt,

Meer tijd voor

kwaliteit

We werken aan de 
ambities van het ASz…

…met Zorg van Waarde als vliegwiel voor betere 
èn betaalbare zorg

E-health: thuis waar mogelijk

Zorg op de best passende locatie 

(JZOJP, intern en extern)

Ketensamenwerking

Patiënt als partner1

2

3

Strategische thema’s

4

6
Patiëntgerichte zorgpaden, centra 

en speerpunten

Verschuiving naar 1e lijn5



Kwaliteitsinitiatieven zijn de motor – dokters in de lead

• Kwaliteitsinitiatieven geven 

invulling aan Zorg van Waarde en 

vormen concrete voorbeelden van 

de beoogde verbetering

• Initiatieven hoeven niet 

baanbrekend te zijn; eenvoudige 

initiatieven kunnen tot grote 

verbetering leiden

• Artsen zijn de drijvende kracht 

achter het bedenken en uitvoeren 

van initiatieven – het programma-

bureau ondersteunt en faciliteert

IBD-coach

Thuisdialyse

My Airvo



Denken vanuit kwaliteitsverbetering is niet nieuw in het ASZ

ASZ loopt al 

voorop in 

kwaliteits-

verbetering

➢ TIA monitoring thuis

➢ My Airvo

➢ PM-PCI-ICD in dagbehandeling

➢ IBD-coach

➢ Terugverwijzing PSA-controles

➢ Keuzehulp orthopedie

➢ ….

✓ Breast Clinic

✓ Nazorg thuis bij longoperaties

✓ Thuisdialyse

✓ Preventieve behandeling 

botcomplicaties

✓ Kwetsbare ouderen SEH

✓ …

Eerdere initiatieven Recente initiatieven



Waar staan wij nu? 

• Duidelijke programma structuur met 

Albert Schweitzer, huisartsen en VGZ

• We hebben veel concrete initiatieven 

opgehaald, implementaties lopen 

• 80% van de initiatieven binnen het Asz, 

20% i.s.m. huisartsen en V&V

• Een brede vertegenwoordiging van 24 

verschillende vakgroepen/afdelingen is 

betrokken

• Artsen zijn enthousiast om aan de slag 

te gaan en blij met ondersteuning vanuit 

het programma

• ZvW biedt kansen om bestaande 

knelpunten in het zorgproces op te 

lossen 

• Er vindt gedegen monitoring plaats na 

implementatie
MyAirvo

Pompen-expertisecentrum

Kwetsbare ouderen SEH

Breast clinic

Voorbeelden van al gestarte initiatieven



Monitoring resultaten a.d.h.v dashboard



Inzetten op Zorg van Waarde kent ook uitdagingen

Duale contracten - uiteenlopende prikkels en vangnetten

“Schadelast” versus kostenniveau instelling

JZOJP veelal gepaard met hogere directe kosten

Resterende deel ziekenhuisbudget daalt, duurdere zorg blijft

Afbouw ziekenhuiscapaciteit en vereiste schaalgrootte versus groeiende 

patiëntenpopulatie
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Tot slot….

• Inzet transformatiegelden

• Lessons learned



We geloven dat ZvW dé manier is om - met onze partners-

de beste zorg tegen de beste kosten te leveren 

Huisartsen

VVT-instellingen

Verzekeraars

Leveranciers


