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Waar staan we voor

Ik zal de patiënt geen schade doen 

Ik erken de grenzen van mijn 
mogelijkheden 

Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de 
samenleving 

Ik zal mij open en toetsbaar opstellen 





Hoe maken we dit waar?

Gezamenlijke besluitvorming & zorginkoop zijn van 
groot belang voor ons zorgbestel 

Maar…… is het wel mogelijk zonder goede gegevens 
(evidence) om (behandel)opties te verhelderen of 
goede zorg in te kopen??



Adviesrapport Zorgevaluatie

Adviezen over:

• Evaluatie/onderzoek is (essentieel) onderdeel medisch handelen;

• Systematische inventarisatie kennishiaten; gezamenlijke prioritering; 
zichtbaar maken via Kennisagenda’s WV.

• Versterken kwaliteit van aanvragen en uitvoering onderzoek (inclusie) door netwerkvorming;

• Participatie van zowel UMC’s als algemene ZH;

• Focus op “shared savings”; premiegelden kunnen gebruikt worden voor 
evaluatie/onderzoek;

• Versnelling verankering resultaten onderzoek (Richtlijnendatabase, meetekenen WV’en).



Dillema’s/uitdagingen (1)

• Wat komt er in kennisagenda’s?

• Opzetten evaluatieonderzoeksnetwerken.

• Rol voor de patiëntenvereniging (prioritering hiaten, relevante uitkomstmaten, kwaliteit inbreng).  

• Eisen aan het uitvoeren onderzoek (monitoring/METC procedures) en bureaucratisering nemen sterk toe, financiering 
onderzoekskosten blijft hierbij achter.  



Dillema’s/uitdagingen (2)

• Financiering van de zorgcomponent in evaluatieonderzoek. 

• Investering in infrastructuur voor zorgevaluatie (nu te ad hoc). 

• Solidariteit in gebruik resultaten en participatie in evaluatieonderzoek.

• Realiseren “Shared savings” en herinvesteren in nieuwe evaluaties.

• Voor versterken evaluatieonderzoek in Nederland is gezamenlijk inzet stakeholders (patiënten, dokters, instellingen en 
zorgverzekeraars) essentieel. 



Waar staan we nu?

• Rapport Zorgevaluatie vastgesteld in Raad Kwaliteit Federatie 19 mei 2016

• Gepubliceerde Kennisagenda’s: NVKNO, NOV, NVKG, NVOG, NVU en NVMDL

• Agenda’s in ontwikkeling: NIV, NVRO, NVKC, NVN, VRA, NVVR, NVDV, NVA 

• Agenda’s in herziening: NVKNO

• Programma’s SEENEZ, K&D zorgevaluatie, Leading the Change (LtC)

• Kwaliteitscyclus A+T, DSCA en NVOG netwerk



Mach 2

• Er zijn genoeg successen (Kwaliteitscyclus A+T, DSCA, DO programma en NVOG netwerk)

• Waar blijft de structurele financiering?




