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Waardegedreven zorg…
Wat is dat nou weer?!



Bron: CBS





gezondheidsuitkomsten
waarde   =      

kosten

Wat is waardegedreven zorg?



ü Organiseer zorg rondom de patiënt met een beroerte 

ü Meet gezondheidsuitkomsten en kosten bij iedere patiënt

ü Maak afspraken met ketenpartners over welke zorg waar geleverd 

ü Deel de verantwoordelijkheid voor de behaalde resultaten

ü Maak afspraken over betaling per zorgcyclus

De weg naar waardegedreven zorg



§ Al 20 jaar goede samenwerking binnen RSS, maar iedereen blijft 
verantwoordelijk voor ‘eigen winkel’

§ Weinig inzicht in uitkomsten (en kosten)

§ Financiering vindt plaats op basis van verrichtingen

§ Afzonderlijke contracten tussen zorgverzekeraars en de individuele 
instellingen

Is onze beroertezorg al waardegedreven?

VA L U E - B A S E D  H E A LT H  C A R E
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Voorbeeld: “verkeerde bed problematiek”

§ Vroeg ontslag uit ziekenhuis naar revalidatiezorg leidt tot betere 
uitkomsten, maar ziekenhuis kan financieel belang hebben bij (iets) 
langere opnameduur

§ Revalidatie-instelling krijgt patiënten eerder (=zieker) in het zorgtraject 
dan vroeger, maar moet hen sneller revalideren om niet financieel 
gekort te worden

§ Financieringssysteem bemoeilijkt overstap van geriatrische revalidatie 
naar medisch specialistische revalidatie, waardoor patiënten langer 
geobserveerd worden in het ziekenhuis om geen verkeerde keus te 
maken
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Meer waarde 
voor de patiënt



Meer waarde leveren door samenwerking in de zorg voor 
patiënten met een acuut herseninfarct



1. Voor patiënt relevante uitkomsten meten bij alle patiënten

2. Voor iedere patiënt kosten meten

3. Waarde (=uitkomsten / kosten) vergroten door 
samenwerking

4. Bundelfinanciering op basis van waarde 

Meer waarde leveren door samenwerking in de zorg voor 
patiënten met een acuut herseninfarct



Welke uitkomsten zijn voor 
de patiënt relevant?

1. Voor patiënt relevante uitkomsten meten bij alle patiënten



1. Voor patiënt relevante uitkomsten meten bij alle patiënten



2. Voor iedere patiënt kosten meten

Claims bij zorgverzekeraar gedurende 2 jaar



3. Waarde vergroten door samenwerking



§ Hoe/wat kan ik zelf veranderen om de 
samenwerking te verbeteren 

§ Wat heb ik daarvoor van de anderen nodig?

Opdracht 



Samenvatting

§ Waardegedreven zorg zet patiënt in plaats van 
zorgverlener centraal

§ Meten van uitkomsten en kosten is essentieel

§ Pilot voor integrale ketenfinanciering loopt

§ Samenwerking is sleutel tot succes, namelijk:      

à meer waarde toevoegen voor de patiënt


