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LEADING THE CHANGE

Evalueren en effectueren
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De basis: de kwaliteitscirkel

Evaluatie Implementatie

Richtlijn

Validatie

Innovatie
Biologische

plausibiliteit
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Adagium

Zinnige zorg moeten we doen

Onzinnige zorg moeten we niet doen

(On)zinnig? moeten we uitzoeken
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Waar is het feestje?

Het binnenhalen van een subsidie

Het publiceren van een artikel

Het afronden van een proefschrift

Voor wie deden we het ook alweer?

Voor de patiënt…..

Vieren dat we vaststellen wat we niet weten (kennisagenda)

Vieren dat we verworven kennis heb geimplementeerd

in de richtlijn maar bovenal in de praktijk (nog niet vandaag...)
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De verandering

Erkennen dat we niet alles weten (transparantie)

Vaststellen wat we niet weten (kennislacunes)

Dat wat we niet weten uitzoeken (zorgevaluatie)

Implementeren van kennis uit zorgevaluatie (richtlijnen)

Zorg toepassen volgens de richtlijnen (implementatie)

Zorg aanbieden volgens de richtlijnen (monitoring)
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Richtlijn

Lokaal protocol

Systematic review

meta-analyse

Zorgevaluatie
Systematic review

meta-analyse

Zorgverkoop

Zorginkoop

Pakketbeheer

Politiek
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Leading the Change

Om de zorg beter te maken zijn alle stakeholders nodig

Verzamelen evidence

- Kennislacunes / kennisagenda’s

- Uitvoeren zorgevaluatie

Samen implementeren

- Richtlijnen

- Zorgverkoop, Zorginkoop

- Zorgfinanciering (ZiNl, VWS)

Monitoren
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Leading the Change

Financiering door Zorgverzekeraars Nederland (13.2 M€)

Zorgevaluatie projecten (n=20)

- Frequentie aandoening, potentiele gezondheidswinst, kosten

Implementatie / monitoring (n=40)

- Implementatie en monitoring uitkomsten afgeronde en lopende

zorgevaluaties (FMS, ZonMw)

Integratie zorgevaluatieproces in zorg

- Transitie onderzoek  zorg

- Onderzoek maximalisering inclusie en implementatie
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LtC organisatie

Projectleider Sjoerd Repping

Ondersteuning Veronique van Dooren

Trialbureau Zorgevaluatie

Werkgroep Adviescie zorgevaluatie FMS 

(Teus van Barneveld, Hanna Willems, Anneke Kwee)

Zorgverzekeraars Nederland 

(Teus Linsen, Sander Dalhuisen)

Patiëntenfederatie Nederland (Heleen Post)

RvT Sjaak Wijma, Marcel Levi, Henk Smid, Ab Klink
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Anders dan ZonMw DO/GGG

• WV is verplicht mede aanvrager

• Draagt zorg voor inclusies en implementatie in richtlijn

• Monitoring implementatie in de praktijk

• Centrale projectorganisatie en trialbureau

• Vaste begroting (inclusiegelden, onderzoeker, begeleiding)

• Proces om te leren of dit systeem werkt

• Delen kennis en ervaring tussen WVen en andere stakeholders

• Hoe zorgevaluatie te borgen in de standaard zorg
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SEENEZ / K&D

• SEENEZ

• Zes projecten (NVKNO, NOV, NVOG, NVA, NVK, NVN)

• Voorloper van LtC (geprioriteerd hiaat)

• Financiering ZonMw/VWS – ZN

• K&D agenda

• 30 onderwerpen

• Financiering ZonMw/VWS
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Wanneer succesvol?

• Verdere verspreiding EBM gedachtegoed

• Vliegwiel

• Meer verenigingen actief op evaluatie, implementatie, monitoring

• Succesvolle afronding studies

• Meetbare implementatie in de praktijk

• Basis voor borging zorgevaluatieproces in standaard zorg



13

Wanneer succesvol?

Zinnige zorg dit doen we wel

Onzinnige zorg dit doen we niet

(On)zinnig? dit zoeken we samen uit
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