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Zorgevaluatie… wat levert het op? 

=
Bron: Notitie kostenbesparingen door onderzoek en innovatie in de zorg. Onderzoek Doelmatigheidsprogramma 

ZonMw. Zorgmarktadvies 2013 



Return on investment (ROI): NVOG consortium
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Schatting ROI: SEENEZ studies

€ -5.000.000,00 

€ -

€ 5.000.000,00 

€ 10.000.000,00 

€ 15.000.000,00 

€ 20.000.000,00 

€ 25.000.000,00 

NOV NVKNO NVOG NVK NVN - health
perspective

Totaal

kostenbesparing per jaar eenmalige studiekosten

Jaarlijkse 
potentiele 
besparing van 
22,3 miljoen

Eenmalige 

investering van 

2,3 miljoen



Waar komen de besparingen terecht?

Als de markt zijn werk goed doet…..

• De verzekeraar, omdat risico’s moeten worden afgedekt 

• De premiebetaler, omdat de verzekeraar de besparingen 
vertaalt in een lagere premie voor de basisverzekering

• De overheid, omdat deze het macrokader verlaagt in de 
wetenschap dat de aangepaste richtlijn leidt tot lagere 
omzetten in de markt 



Gouden bergen…



Maar…....... Uitdagingen (1)

• Worden besparingen al niet ingeboekt voordat onderzoek en 

implementatie zijn afgerond

• Komen de financiële opbrengsten van zorgevaluatie terecht bij 

diegenen die de onderzoeken opzetten, uitvoeren, moeten 

toepassen en financieren

• Houden we wel voldoende rekening met dat ziekenhuizen armslag 

nodig hebben om voorzieningen af - dan wel op te bouwen?



Maar…... Uitdagingen (2)

• Inkoop-/contracteerproces functioneert onvoldoende: Is het haalbaar 

om zorgevaluatieresultaten afzonderlijk in te kopen?

• Worden individuele zorgevaluatieresultaten niet teveel gezien als 

“klein bier”?

• Passen we zo nodig de DOT-prijzen wel aan?

• Creëren we niet een aanzienlijke registratielast als we implementatie 

van de afzonderlijke zorgevaluaties gaan stimuleren/monitoren via 

indicatorensets  en registraties?



‘Shared savings’ model

Betrokken partijen: overheid, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, medisch 
specialisten, patiënten/burgers zetten een Fonds Investering Zorgevaluatie 
op en zetten zo een vliegwiel in gang!



Fictief voorbeeld: achillespeesruptuur

• Ziekenhuis en zorgverzekeraar maken afspraken over levering 100 DOT 
zorgproducten: 80 operatief a € 2500 en 20 conservatief a € 500  (€ 210.000)

• Zorgevaluatiestudie: conservatief beleid is voor meerderheid patiënten 
minstens zo effectief als operatief

• Nieuwe afspraken tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar: verhouding 
operatief/conservatief nu 20/80 (€ 90.000);  besparing € 120.000

Nb: besparingen landelijk in dit voorbeeld € 10.800.000!



Dan nog even dit….....

Zorgevaluatie leidt tot opbrengsten niet alleen binnen de 
gezondheidszorg, maar ook in een breder verband. 

• Opbrengsten in het maatschappelijke domein: Minder uitval van 
werk, snellere re-integratie in het arbeidsproces etc. 

• Soms gepaard gaande met hogere kosten in de gezondheidszorg:  
duurdere diagnostiek, duurdere interventies etc. 

Wat zijn hiervan de consequenties voor het ‘shared savings’ model?



Tot slot… wat is er nodig?

• Onderling vertrouwen voor behalen van gezamenlijke doelstelling 

voor betere zorg, grotere doelmatigheid en lagere kosten.

• Commitment en inzet van alle partijen; niet alleen voor 

agendasetting en prioritering maar ook voor implementatie en 

financiering

• Daadwerkelijk partnership

• Structurele inzet; niet het zoveelste leuke project of programma

• Financiering zien als investering; inzetten op shared savings 
model              Fonds Investering Zorgevaluatie 


