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Leeswijzer	  bij	  document	  
trends	  en	  ontwikkelingen	  

In	  deze	  bijlage	  bij	  het	  visiedocument	  Medisch	  Specialist	  2025	  zijn	  de	  
belangrijkste	  trends	  en	  ontwikkelingen	  in	  de	  medisch-‐specialisBsche	  
zorg	  weergegeven,	  ondersteund	  door	  grafieken	  en	  brondocumenten.	  
Deze	  bijlage	  vormt	  een	  basis	  voor	  het	  visiedocument	  en	  is	  bovendien	  
een	  waardevolle	  aanvulling.	  	  

Op	  pagina	  3	  vindt	  u	  een	  overzicht	  van	  alle	  trends	  en	  ontwikkelingen,	  
met	  daarbij	  in	  trefwoorden	  de	  inhoud	  weergegeven.	  

De	  inhoud	  van	  dit	  document	  is	  onder	  begeleiding	  van	  adviesbureau	  
BeBright	  tot	  stand	  gekomen.	  
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De	  Medisch	  Specialist	  2025:	  Inhoudsopgave	  trends	  en	  ontwikkelingen	  	  
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1.	  De	  zorggebruiker	  verandert	  
•  Demografie	  
•  Zorgvraag	  ontwikkeling	  
•  Vergrijzing	  /	  ontgroening	  
•  Chronische	  aandoeningen	  
•  MulBmorbiditeit	  
•  Tweedeling	  maatschappij	  
•  MulBculturele	  samenleving	  

2.	  Power	  to	  the	  paDent	  
•  De	  paBënt	  centraal	  
•  Samen	  Beslissen	  
•  PaBënQevredenheid	  
•  Toegang	  tot	  informaBe	  
•  Rolverdeling	  arts	  –	  paBënt	  
•  Nieuwe	  definiBe	  van	  gezondheid	  

3.	  Voorkomen	  ziekte	  en	  meer	  
gezondheid	  

•  Aandacht	  voor	  leefsBjl	  
•  HolisBsch	  beeld	  van	  gezondheid	  
•  Rol	  1e	  lijn	  en	  2e	  lijn	  
•  Soorten	  prevenBe	  
•  Gezondheidsbevordering	  

4.	  SDjgende	  druk	  op	  betaalbaarheid	  en	  
toegankelijkheid	  

•  SBjgende	  zorgkosten	  
•  Aandeel	  zorgkosten	  van	  BBP	  omhoog	  
•  CollecBeve	  financiering	  van	  zorg	  
•  Beheersing	  zorgkosten	  
	  

7.	  ConnecDviteit	  en	  transparanDe	  	  
•  Sociale	  media	  
•  Wearables	  
•  PGD/EPD	  
•  Privacy	  
•  Internet	  of	  Things	  
•  Digitalisering	  
•  Toegankelijkheid	  van	  informaBe	  over	  

zorgaanbod	  	  
•  Kiesbeter.nl	  

5.	  Wie	  zorgt	  voor	  mij?	  
•  Arbeidsmarktontwikkelingen	  
•  Opleidingscijfers	  
•  Vrijwilligers	  en	  mantelzorgers	  
•  ParBcipaBesamenleving	  

8.	  Toenemende	  aandacht	  voor	  
kwaliteit	  en	  veiligheid	  

•  (InternaBonale)	  vergelijkingen	  
•  Steeds	  meer	  aandacht	  voor	  rekenschap	  door	  

medisch	  specialisten	  

6.	  Toenemende	  technologische	  
ontwikkeling	  

•  ICT/eHealth	  
•  Farma/Biotech	  
•  Personalized	  Medicine	  
•  Beeldvormende	  technologie	  
•  RoboBca	  
•  DomoBca	  
•  Nutritech	  
•  Big	  Data	  

9.	  Veranderende	  organisaDevormen	  
•  Anderhalvelijnszorg	  
•  Zelfstandige	  behandelklinieken	  
•  Ziekenhuizen:	  Acute	  zorg,	  CuraBeve	  zorg,	  

Chronische	  zorg	  
•  Taakherschikking	  



=

•  De	  Nederlandse	  samenleving	  verandert.	  De	  gemiddelde	  
levensverwachBng	  neemt	  toe,	  het	  aandeel	  ouderen	  groeit	  en	  
het	  aantal	  kinderen	  dat	  wordt	  geboren	  neemt	  af.	  Bovendien	  
zien	  we	  meer	  diversiteit	  in	  (culturele)	  achtergrond,	  opleiding,	  
geloof,	  inkomen,	  etc.	  De	  zorggebruiker	  verandert	  en	  daarmee	  
de	  zorgvraag	  ook.	  

•  De	  ouder	  wordende	  samenleving	  kenmerkt	  zich	  door	  de	  
ontwikkeling	  van	  chronische	  aandoeningen.	  Diverse	  chronische	  
aandoeningen,	  zoals	  diabetes,	  COPD	  of	  hart-‐	  en	  vaatziekten	  
hebben	  niet	  meer	  (direct)	  fatale	  gevolgen.	  De	  zorgvraag	  neemt	  
toe.	  

•  De	  zorgvraag	  wordt	  bovendien	  complexer	  door	  een	  
toenemende	  prevalenBe	  van	  mulBmorbiditeit	  en	  polyfarmacie.	  	  

De	  wijze	  waarop	  de	  pa;ënt	  verandert	  in	  sociaal	  maatschappelijke	  
zin,	  wordt	  beschreven	  in	  trend	  2:	  Power	  to	  the	  pa;ent	  
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DefiniBe	  

demografie	  |	  zorgvraag	  ontwikkeling	  |	  vergrijzing	  en	  ontgroening	  |	  
chronische	  aandoeningen	  |	  mulBmorbiditeit	  |	  tweedeling	  
maatschappij	  |	  mulBculturele	  samenleving	  

	  

1.	  De	  zorggebruiker	  verandert	  



+

-‐

•  Toenemende	  levensverwachBng	  
•  Ontwikkeling	  chronische	  aandoeningen	  
•  Vergrijzing	  /	  ontgroening	  
•  Toename	  mulBmorbiditeit	  
•  Uitbreiding	  medische	  mogelijkheden	  
•  Tweedeling	  maatschappij	  
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Versterkend	  

Verzwakkend	  

•  Onvoorziene	  omstandigheden	  zoals	  grote	  rampen,	  
epidemieën	  en	  pandemieën	  	  

1.	  De	  zorggebruiker	  verandert	  

Prognose	  samenstelling	  Nederlandse	  bevolking.	  De	  samenstelling	  van	  de	  
bevolking	  verandert.	  Dit	  heef	  effect	  op	  de	  zorgvraag.	  	  
Bron:	  CBS	  (2014)	  Prognose	  bevolking	  kerncijfers	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

1970	   1980	   1990	   2000	   2010	   2020	   2030	   2040	   2050	  

Bevolkingssamenstelling:	  	  
verleden,	  heden	  en	  toekomst	  1970	  -‐	  2050	  
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Het	  aantal	  Nederlanders	  met	  één	  of	  meer	  chronische	  ziekten	  sDjgt	  

RichBng	  het	  jaar	  2030	  groeit	  de	  Nederlandse	  bevolking	  naar	  17,8	  miljoen	  mensen.	  Waar	  in	  2014	  nog	  5,3	  miljoen	  mensen	  in	  Nederland	  
een	  chronische	  aandoening	  had,	  zal	  dat	  in	  2025	  ruim	  6,6	  miljoen	  mensen	  zijn.	  Dit	  betekent	  dat	  37%	  van	  de	  Nederlandse	  bevolking	  één	  
of	  meer	  chronische	  aandoeningen	  heef	  in	  2025.	  Deze	  toename	  komt	  voornamelijk	  door	  de	  groei	  en	  vergrijzing	  van	  de	  bevolking.	  
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Bron:	  RIVM	  (2014)	  Volksgezondheid	  Toekomst	  Verkenning;	  CBS	  (2015)	  

Voorspelling	  van	  het	  aantal	  mensen	  met	  één	  of	  meer	  
chronische	  ziekten*,	  2011	  –	  2030	  

*	  Gele	  lijn:	  demografische	  projecBe,	  paarse	  lijn:	  demografische	  
projecBe	  inclusief	  trends	  
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Hodgkin	  lymf.	  en	  borstkanker	  



Als	  gevolg	  van	  groeiende	  mulDmorbiditeit	  en	  polyfarmacie	  neemt	  de	  zorgvraag	  
niet	  alleen	  toe,	  maar	  wordt	  ook	  complexer	  
Met	  de	  sBjgende	  prevalenBe	  van	  chronische	  aandoeningen	  sBjgt	  
ook	  de	  prevalenBe	  van	  mulBmorbiditeit:	  het	  hebben	  van	  
meerdere	  chronische	  aandoeningen.	  In	  2011	  zagen	  we	  dat	  ruim	  
een	  derde	  van	  de	  mensen	  met	  een	  chronische	  aandoening	  te	  
maken	  had	  met	  meer	  dan	  één	  chronische	  aandoening,	  in	  totaal	  
zijn	  dit	  1,9	  miljoen	  mensen	  die	  mulBmorbide*	  zijn.	  RichBng	  2025	  
zien	  we	  dat	  dit	  aantal	  sBjgt	  tot	  bijna	  2,8	  miljoen.	  Onder	  
laagopgeleiden	  ligt	  het	  percentage	  chronische	  ziekte	  en	  
mulBmorbiditeit	  hoger	  dan	  onder	  mensen	  in	  de	  hoogste	  
opleidingscategorie.	  	  	  
	  
De	  zorgvraag	  wordt	  complexer	  door	  toenemende	  polyfarmacie	  
Door	  de	  bevolkingsgroei	  en	  vergrijzing	  sBjgt	  het	  gebruik	  van	  
geneesmiddelen,	  vooral	  omdat	  veel	  chronisch	  zieke	  ouderen	  
verschillende	  geneesmiddelen	  langdurig	  gebruiken.	  
	  
Aan	  de	  gemiddelde	  65-‐plusser	  wordt	  ruim	  driemaal	  zoveel	  
geneesmiddelen	  verstrekt	  als	  aan	  de	  gemiddelde	  Nederlander.	  
Onder	  75-‐plussers	  kan	  dit	  zelfs	  oplopen	  tot	  vijf	  maal	  zo	  veel.	  	  
	  
Gemiddeld	  gebruikte	  in	  2014	  11%	  van	  de	  apotheekbezoekers	  vijf	  
of	  meer	  geneesmiddelen	  chronisch,	  waardoor	  zij	  te	  kenmerken	  
zijn	  als	  polyfarmacie-‐paBënten.	  Bij	  de	  groep	  75-‐plussers	  gebruikt	  
39%	  van	  de	  apotheekbezoekers	  chronisch	  vijf	  of	  meer	  
geneesmiddelen.	  	  	  	  
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Bron:	  SBchBng	  FarmaceuBsche	  Kengetallen	  (2015);	  RIVM	  (2014)	  VTV	  
*Aantal	  chronisch	  zieken	  is	  gebaseerd	  op	  een	  selec;e	  van	  28	  chronische	  ziekten	  en	  aandoeningen,	  gemeten	  in	  de	  huisartsprak;jk	  (Hoeymans	  et	  al.,	  2013,	  O'Halloran	  et	  
al.,	  2004).	  De	  projec;e	  is	  gebaseerd	  op	  de	  historische	  trend	  in	  het	  aantal	  mensen	  dat	  naar	  eigen	  zeggen	  een	  chronische	  aandoening	  heeM	  in	  de	  periode	  2001-‐2011.	  	  

Geneesmiddelen	  naar	  lee\ijd	  (in	  voorschri\en),	  2014	  

Verwachte	  ontwikkeling	  mulDmorbiditeit,	  2011	  -‐	  2030	  



Ouderen	  vormen	  een	  groeiende	  kwetsbare	  groep	  zorggebruikers	  

Feiten	  rondom	  de	  gezondheid	  van	  ouderen:	  

•  In	  de	  leefijdsgroep	  75-‐84	  jaar	  heef	  ongeveer	  75%	  
langdurige	  lichamelijke	  beperkingen.	  

•  Ruim	  15%	  van	  de	  85-‐plussers	  is	  ernsBg	  depressief.	  Bij	  
driekwart	  van	  hen	  wordt	  de	  depressie	  niet	  herkend,	  
waardoor	  behandeling	  achterwege	  blijf.	  

•  De	  prevalenBe	  van	  demenBe	  sBjgt.	  In	  2015	  waren	  er	  
260.000	  mensen	  met	  demenBe,	  de	  verwachBng	  is	  dat	  dit	  
aantal	  richBng	  het	  jaar	  2040	  sBjgt	  naar	  ruim	  een	  half	  
miljoen.	  

•  Bovendien	  zien	  we	  dat	  ouderen	  zich	  vaker	  melden	  op	  de	  
spoedeisende	  hulp.	  Zo	  zag	  bijvoorbeeld	  het	  LaurenBus	  
Ziekenhuis	  in	  Roermond	  het	  totaal	  aantal	  paBënten	  op	  
de	  SEH	  dalen,	  maar	  het	  aantal	  75-‐plussers	  nam	  toe	  met	  
6%.	  
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Bron:	  Ouderenfonds	  (2014);	  Alzheimer	  Nederland	  (2013	  &	  2015);	  NOS,	  2015	  
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Prognose	  groei	  aantal	  mensen	  met	  demenDe	  2014	  –	  
2040	  (Alzheimer	  Nederland	  2013)	  

Nieuwsbericht	  NOS,	  2015:	  
Aandacht	  in	  de	  media	  voor	  ouderen	  op	  de	  spoedeisende	  hulp	  



De	  samenleving	  verandert:	  het	  aandeel	  immigranten	  sDjgt	  en	  de	  
inkomensongelijkheid	  neemt	  toe	  	  

De	  Nederlandse	  samenleving	  vergrijst	  en	  ontgroent	  niet	  
alleen,	  zij	  verandert	  ook	  op	  basis	  van	  culturele	  
samenstelling	  en	  inkomen.	  	  
	  
Sinds	  2012	  is	  er	  een	  duidelijke	  sBjging	  zichtbaar	  van	  het	  
aantal	  immigranten	  dat	  naar	  Nederland	  komt.	  Inmiddels	  
kent	  Nederland	  200	  verschillende	  culturen.	  	  
	  
Bovendien	  sBjgt	  het	  gemiddeld	  besteedbaar	  inkomen	  in	  
Nederland.	  Echter,	  de	  inkomensongelijkheid	  sBjgt	  ook.	  
	  
Bij	  de	  zorggebruiker	  zien	  we	  daarom	  steeds	  meer	  
diversiteit	  in	  culture	  achtergrond,	  maar	  ook	  in	  inkomen,	  
opleiding	  en	  geloof.	  Ofewel:	  de	  sociaaleconomische	  
kenmerken	  van	  de	  zorggebruiker	  in	  de	  curaBeve	  zorg	  
worden	  steeds	  diverser.	  
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Bron:	  CBS	  statline	  (2015)	  

Het	  aantal	  immigranten	  dat	  naar	  Nederland	  komt	  sDjgt	  

Het	  gemiddeld	  besteedbaar	  inkomen	  per	  huishouden	  sDjgt	  



=

•  Als	  zij	  willen	  en	  ertoe	  in	  staat	  zijn	  hebben	  paBënten	  steeds	  
vaker	  en	  steeds	  meer	  toegang	  tot,	  vaak	  online,	  informaBe	  over	  
ziekte	  en	  aandoeningen,	  behandelmogelijkheden	  en	  kwaliteit	  
van	  zorg.	  	  

•  Dankzij	  de	  toenemende	  toegang	  tot	  informaBe	  en	  de	  
groeiende	  medische	  mogelijkheden	  zijn	  de	  verwachBngen	  van	  
zorg	  bij	  een	  deel	  van	  de	  paBëntenpopulaBe	  steeds	  hoger	  en	  
wordt	  een	  deel	  van	  de	  paBënten	  steeds	  mondiger	  in	  de	  
spreekkamer.	  Zij	  hebben	  hogere	  verwachBngen	  van	  de	  zorg	  
die	  zij	  ontvangen.	  Persoonlijke	  zorg	  op	  maat	  en	  gedeelde	  
besluitvorming	  spelen	  hier	  op	  in.	  

•  We	  zien	  dat	  de	  rolverdeling	  tussen	  arts	  en	  paBënt	  verandert,	  
mede	  doordat	  paBënten	  steeds	  vaker	  inzicht	  hebben	  in	  (delen	  
van	  hun)	  eigen	  medisch	  dossier.	  	  

•  Tevens	  zien	  we	  dat	  de	  groep	  laaggeleQerden	  die	  niet	  minder	  
goed	  mee	  kan	  komen	  in	  deze	  ontwikkeling	  groeit	  en	  moeten	  
we	  in	  ons	  achterhoofd	  houden	  dat	  de	  trend	  van	  de	  steeds	  
mondiger	  wordende	  paBënt	  slechts	  zichtbaar	  is	  bij	  een	  deel	  
van	  de	  paBëntenpopulaBe.	  	  
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DefiniBe	  

Toegang	  tot	  informaBe|	  PaBent	  empowerment	  |	  Nieuwe	  definiBe	  van	  gezondheid	  
|	  PaBënQevredenheid	  |	  Samen	  Beslissen	  |	  Rolverdeling	  arts	  -‐	  paBënt	  

2.	  Power	  to	  the	  paDent	  



+

-‐

•  Toenemend	  mogelijkheden	  informaBevoorziening	  
•  Maakbare	  samenleving:	  iedereen	  heef	  recht	  op	  maximaal	  

kwalitaBef	  goede	  zorg	  
•  HolisBsch	  mensbeeld	  
•  ParBcipaBe	  samenleving	  
•  Calculerende	  burger	  
•  Toenemende	  transparanBe	  
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Versterkend	  

Verzwakkend	  

•  Mensen	  die	  niet	  mee	  kunnen	  komen,	  bijvoorbeeld	  
laaggeleQerden	  of	  laagopgeleiden	  

•  Privacy	  vraagstukken	  
•  WeQelijke	  grenzen	  

2.	  Power	  to	  the	  paDent	  

Binnen	  de	  nieuwe	  definiBe	  van	  gezondheid	  is	  posi;eve	  gezondheid	  het	  
meetbare	  concept.	  Het	  bestaat	  uit	  6	  hoofddimensies	  met	  daarbinnen	  32	  
verschillende	  aspecten.	  
Bron:	  Huber	  et	  al.	  (2016)	  Towards	  a	  paBent	  centered	  operaBonalisaBon	  of	  
the	  new	  dynamic	  concept	  of	  health:	  a	  mixed	  methods	  study	  



De	  nieuwe	  definiDe	  van	  gezondheid	  (Huber)	  biedt	  een	  alternaDef	  waarin	  het	  
holisDsche,	  integrale	  mensbeeld	  centraal	  staat	  
De	  definiBe	  van	  de	  gezondheid	  vastgesteld	  door	  de	  WHO	  in	  1948,	  stelt	  dat	  
iemand	  gezond	  is	  wanneer:	  ‘’een	  toestand	  van	  volledig	  lichamelijk,	  geestelijk	  
en	  sociaal	  welzijn	  en	  niet	  alleen	  de	  afwezigheid	  van	  aandoening	  of	  
handicap’’	  (1).	  	  

Inmiddels	  zijn	  we	  ruim	  60	  jaar	  verder	  en	  is	  deze	  definiBe	  nog	  ongewijzigd.	  De	  
levensverwachBng	  sBjgt	  tezamen	  met	  het	  aantal	  chronisch	  zieken.	  Terwijl	  we	  
in	  1948	  vooral	  infecBeziekten	  moesten	  bestrijden,	  zal	  het	  richBng	  2030	  vooral	  
draaien	  om	  chronische	  (welvaarts-‐)	  ziekten.	  De	  WHO	  definiBe	  minimaliseert	  
dus	  de	  rol	  van	  het	  menselijk	  vermogen	  om	  om	  te	  gaan	  met	  de	  steeds	  
veranderende	  fysieke,	  mentale	  uitdagingen	  en	  om	  een	  manier	  te	  vinden	  om	  
met	  een	  chronische	  ziekte	  of	  handicap	  om	  te	  gaan.	  Naast	  die	  ziekte	  is	  nog	  een	  
kwalitaBef	  hoogwaardig	  en	  zinvol	  leven	  mogelijk.	  

In	  de	  nieuwe	  kijk	  op	  gezondheid	  wordt	  het	  individu	  met	  specifieke	  
zorgbehoefes	  het	  uitgangspunt,	  waarbij	  sociale	  parBcipaBe	  en	  het	  vermogen	  
om	  te	  gaan	  met	  een	  beperking	  centraal	  staan.	  Huber	  vormde	  in	  2011	  een	  
nieuw	  concept	  van	  gezondheid	  dat	  hierop	  aansluit:	  ‘’het	  vermogen	  zich	  aan	  te	  
passen	  en	  het	  zelf	  beheren	  en	  invullen	  van	  sociale,	  fysieke	  en	  mentale	  
uitdagingen’’	  (2).	  Het	  is	  een	  general	  concept,	  dus	  niet	  meetbaar	  (net	  zoals	  
intelligenBe).	  Gezondheid	  is	  daarmee	  niet	  langer	  een	  ‘’staBsBsch’’	  gegeven,	  
maar	  eerder	  een	  dynamisch	  begrip	  (2,3).	  	  
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Bron:	  Huber	  (2011)	  How	  should	  we	  define	  health;	  WHO	  (2006)	  ConsBtuBon	  of	  the	  World	  
Health	  OrganizaBon	  

“Gezondheid	  is	  een	  toestand	  van	  volledig	  
lichamelijk,	  geestelijk	  en	  sociaal	  welzijn	  en	  niet	  
alleen	  de	  	  afwezigheid	  van	  	  aandoening	  of	  
handicap”	  	  
WHO	  (1948)	  

“Het	  vermogen	  zich	  aan	  te	  passen	  en	  een	  eigen	  
regie	  te	  voeren,	  in	  het	  licht	  van	  de	  fysieke,	  
emo;onele	  en	  sociale	  uitdagingen	  in	  het	  leven.”	  
Huber	  (2011)	  



Het	  delen	  van	  informaDe	  tussen	  paDënt	  en	  zorgprofessional	  draagt	  bij	  aan	  de	  
de	  kwaliteit	  van	  zorg	  en	  de	  zorgbeleving	  van	  de	  paDënt	  

De	  informaBeposiBe*	  van	  de	  paBënt	  is	  niet	  in	  
alle	  fasen	  van	  zorg	  gelijk.	  De	  informaBeposiBe	  
van	  de	  paBënt	  is	  op	  achterstand	  Bjdens	  het	  
zorgproces	  en	  de	  informaBeposiBe	  van	  de	  
zorgprofessional	  is	  op	  achterstand	  in	  de	  nazorg/	  
chronische	  fase.	  Daardoor	  gaan	  paBënten	  in	  
verschillende	  fasen	  op	  een	  andere	  manier	  om	  
met	  het	  maken	  van	  bewuste	  keuzes.	  	  
	  
Het	  opheffen	  van	  de	  bestaande	  
informaBeasymmetrie	  geef	  hem	  een	  
gelijkwaardige	  posiBe	  met	  de	  andere	  parBjen	  in	  
de	  zorg,	  bovenal	  de	  zorgverlener.	  Dit	  kan	  er	  
voor	  zorgen	  dat	  de	  paBent	  meer	  regie	  kan	  
nemen	  over	  eigen	  zorg.	  
	  
Om	  meer	  informaBesymmetrie	  te	  krijgen	  kan	  de	  
zorgprofessional	  de	  paBënt	  van	  medische	  
informaBe	  voorzien	  Bjdens	  het	  zorgproces.	  
Omgekeerd	  geldt	  hetzelfde:	  de	  paBent	  kan	  ook	  
informaBe	  rondom	  gezondheid	  delen	  met	  de	  
zorgprofessional.	  Alle	  informaBe	  kan	  
samenkomen	  in	  bijvoorbeeld	  een	  Persoonlijk	  
Gezondheidsdossier	  (PGD)**.	  
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Bron:	  RVZ	  (2010)	  Komt	  een	  paBënt	  bij	  zijn	  coach…	  
*De	  informaBeposiBe	  van	  de	  paBent	  wordt	  gedefinieerd	  als	  ‘de	  mate	  waarin	  hij	  [de	  paBënt]	  geïnformeerd	  is	  over	  zijn	  eigen	  gezondheid	  en	  zeggenschap	  
heef	  over	  informaBe	  betreffende	  zijn	  gezondheid.’	  (Gerads	  et	  al,	  2010)	  	  
**	  Meer	  informaBe	  over	  PGD	  is	  opgenomen	  onder	  de	  trend	  Connec;viteit	  en	  Transparan;e	  

De	  informaDeposiDe	  van	  de	  paDënt	  en	  de	  zorgverlener	  in	  het	  zorgproces	  

Het	  Persoonlijk	  Gezondheidsdossier	  kan	  bijdragen	  aan	  effec8evere	  informa8e	  
uitwisseling	  tussen	  zorgprofessional	  en	  pa8ënt	  



Mensen	  zoeken	  steeds	  vaker	  online	  informaDe	  met	  betrekking	  tot	  gezondheid	  

Steeds	  vaker	  zien	  we	  dat	  Nederlanders	  informaBe,	  of	  antwoorden	  
op	  vragen,	  rondom	  gezondheid	  opzoeken	  op	  internet.	  Uit	  
onderzoek	  blijkt	  dat	  46%	  van	  de	  Nederlanders	  zijn	  vraag	  in	  eerste	  
instanBe	  stelt	  aan	  een	  zorgprofessional,	  41%	  kiest	  voor	  het	  internet.	  
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Bron:	  ZegelGezond	  Nederland	  Monitor	  (2012);	  Teens	  Turn	  To	  Internet	  To	  Cope	  With	  Health	  
Challenges,	  Northwestern	  University	  (2015)	  

Uit	  een	  recent	  Amerikaans	  onderzoek	  van	  het	  
Northwestern	  University	  blijkt	  dat	  84%	  van	  de	  
Amerikaanse	  Beners	  op	  internet	  naar	  informaBe	  zoekt	  
wanneer	  ze	  zich	  zorgen	  maken	  om	  eigen	  gezondheid	  of	  
die	  van	  de	  sociale	  omgeving.	  Het	  opzoeken	  van	  online	  
informaBe	  heef	  bij	  bijna	  1/3	  van	  de	  ondervraagde	  
Beners	  geleid	  tot	  gezonder	  gedrag.	  Een	  voorbeeld	  is	  een	  
vermindering	  van	  de	  cola	  consumpBe.	  Daarnaast	  gaven	  
ondervraagde	  Beners	  aan	  dat	  ze	  de	  gevonden	  
informaBe	  niet	  alleen	  gebruiken	  voor	  eigen	  regie	  van	  
gezondheid,	  maar	  ook	  om	  voor	  familie,	  vrienden	  en	  
naasten	  te	  zorgen.	  	  

FrequenDe	  van	  het	  opzoeken	  informaDe	  rondom	  
gezondheid	  op	  internet	  (Amerikaanse	  jongeren),	  2015	  

Nederlanders	  zoeken	  relaDef	  vaak	  antwoorden	  
op	  gezondheidsvragen	  via	  internet,	  2012	  



Vanuit	  de	  nieuwe	  definiDe	  van	  gezondheid	  en	  de	  verbeterde	  informaDeposiDe	  
van	  de	  paDënt	  zien	  we	  steeds	  meer	  aandacht	  voor	  gedeelde	  besluitvorming	  
Gedeelde	  besluitvorming	  is	  een	  manier	  van	  werken	  waarbij	  medisch	  specialist	  en	  paBënt	  samen	  tot	  zorg	  komen	  die	  het	  beste	  past	  bij	  
de	  behoefe	  van	  de	  paBënt.	  Er	  zijn	  verschillende	  evidence	  based	  uitkomsten	  rondom	  gedeelde	  besluitvorming.	  De	  tabel	  hieronder	  
geef	  een	  selecBe	  weer.	  
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Auteur	   Conclusie	  

De	  Silva	  (2012)	   Gezamenlijke	  besluitvorming	  heef	  met	  name	  een	  posiBeve	  invloed	  op	  de	  
paBënQevredenheid	  over	  de	  zorg.	  

Stacey	  et	  al.	  (2011)	  

Keuzehulpen	  resulteren	  in	  meer	  kennis,	  beter	  begrip	  van	  de	  behandelopBes,	  juistere	  
inschaxng	  van	  de	  voordelen	  en	  risico’s	  van	  de	  behandelopBes,	  acBevere	  parBcipaBe	  in	  de	  
besluitvorming,	  vermindering	  van	  het	  aantal	  uitgestelde	  beslissingen,	  zonder	  te	  resulteren	  
in	  een	  toename	  van	  angst.	  

Bieber	  et	  al.	  (2008)	  

Op	  basis	  van	  een	  onderzoek	  onder	  paBënten	  met	  fibromyalgie	  zien	  blijkt	  dat	  de	  interacBe	  
tussen	  paBënt	  en	  medisch	  specialist	  van	  hogere	  kwaliteit	  is	  als	  gedeelde	  besluitvorming	  
wordt	  ingezet.	  De	  medisch	  specialisten	  in	  kwesBe	  hadden	  een	  speciale	  training	  gevolgd	  op	  
het	  gebied	  van	  gedeelde	  besluitvorming.	  Dit	  onderzoek	  laat	  zien	  dat	  gedeelde	  
besluitvorming	  kan	  zorgen	  voor	  minder	  frustraBes	  bij	  de	  paBënt.	  	  

Arterburn	  et	  al.	  (2012)	  

Het	  aanbieden	  van	  keuzehulpen	  aan	  paBënten	  die	  in	  aanmerking	  kwamen	  voor	  een	  heup-‐	  
of	  knievervangende	  operaBe	  bracht	  het	  aantal	  operaBes	  en	  ook	  de	  kosten	  aanzienlijk	  
terug:	  tot	  38%	  minder	  operaBes	  en	  12%	  tot	  21%	  minder	  kosten	  over	  een	  periode	  van	  zes	  
maanden	  

Kennedy	  et	  al.	  (2002);	  van	  Peperstraten	  
et	  al.	  (2010)	  

Keuzehulpen	  zijn	  een	  vorm	  van	  acBevere	  parBcipaBe	  van	  de	  paBënt	  in	  de	  besluitvorming.	  
Het	  toepassen	  van	  keuzehulpen	  kan	  leiden	  tot	  een	  afname	  van	  de	  kosten,	  door	  onder	  
andere	  meer	  kennis	  bij	  paBënten	  en	  meer	  empowerment.	  	  



Gedeelde	  besluitvorming	  kan	  bijdragen	  aan	  zowel	  gezondheidseffecten	  als	  
gedrags-‐	  en	  affecDef-‐cogniDeve	  effecten	  
Uit	  onderzoek	  van	  Street	  et	  al.	  (2009)	  blijkt	  dat	  communicaBe	  tussen	  medisch	  specialisten	  en	  paBënten,	  dus	  ook	  gedeelde	  
besluitvorming,	  direct	  en	  indirect	  kan	  leiden	  tot	  verbeterde	  gezondheidsuitkomsten	  bij	  de	  paBënt.	  	  
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Bron:	  Street,	  R.	  L.,	  Makoul,	  G.,	  Arora,	  N.	  K.,	  &	  Epstein,	  R.	  M.	  (2009).	  How	  does	  communicaBon	  heal?	  Pathways	  
linking	  clinician–paBent	  communicaBon	  to	  health	  outcomes.	  Pa;ent	  educa;on	  and	  counseling,	  74(3),	  295-‐301.	  

AffecDef-‐cogniDeve	  effecten	  
Begrip	  
Tevredenheid	  
Vertrouwen	  

Gedragseffecten	  
Adhesie	  
Beslissing	  van	  behandeling	  
Gezondheidsgedrag	  

Gedeelde	  besluitvorming	  

	  
Gezondheidseffecten	  
ReducBe	  van	  symptomen	  
Kwaliteit	  van	  leven	  
Fysieke	  meBngen	  	  
	  

Direct	   Indirect	  



Samen	  Beslissen	  is	  het	  doel	  van	  de	  campagne	  3	  goede	  vragen	  die	  paDënten	  en	  
medisch	  specialisten	  ondersteunt	  bij	  het	  voeren	  van	  het	  gesprek	  over	  
passende	  zorg	  voor	  de	  paDënt	  	  
De	  campagne	  3	  goede	  vragen	  is	  een	  iniBaBef	  om	  het	  gesprek	  tussen	  arts	  
en	  paBënt	  te	  sBmuleren.	  Het	  doel	  hier	  bij	  is	  om	  uiteindelijk	  samen	  te	  
beslissen	  welke	  zorg	  het	  beste	  bij	  de	  paBënt	  past.	  

3	  vragen	  zijn	  geformuleerd	  om	  de	  paBënt	  te	  ondersteunen	  bij	  het	  
verkrijgen	  van	  de	  juiste	  informaBe:	  

1.  Wat	  zijn	  mijn	  mogelijkheden?	  

2.  Wat	  zijn	  de	  voor	  en	  nadelen	  van	  die	  mogelijkheden?	  

3.  Wat	  betekent	  dat	  in	  mijn	  situa;e?	  

Het	  iniBaBef	  vindt	  oorsprong	  in	  het	  buitenland*,	  waar	  paBënten	  als	  
gevolg	  van	  het	  iniBaBef	  sneller	  en	  makkelijker	  vragen	  durfden	  te	  stellen	  
en	  betere	  informaBe	  kregen.	  Bovendien	  duurden	  de	  consulten	  waar	  de	  3	  
vragen	  werden	  toegepast	  niet	  langer	  dan	  de	  consulten	  waar	  ze	  niet	  
werden	  toegepast.	  

In	  Nederland	  is	  de	  campagne	  gestart	  door	  de	  paBënten	  federaBe	  NPCF	  
en	  de	  FederaBe	  Medisch	  Specialisten.	  Uit	  de	  resultaten	  van	  een	  pilot	  van	  
de	  campagne	  in	  het	  Radboud	  UMC	  blijkt	  dat	  paBënten	  zich	  door	  de	  3	  
vragen	  bewust	  voelen	  van	  het	  feit	  dat	  ze	  vragen	  mogen	  stellen	  en	  dat	  ze	  
zij	  zelf	  een	  belangrijke	  rol	  hebben	  Bjdens	  het	  gesprek	  met	  een	  arts.	  Ook	  
Bjdens	  deze	  pilot	  bleken	  gesprekken	  niet	  langer	  te	  duren	  dan	  normaal.	  

Ziekenhuis	  Bernhoven	  en	  het	  Slingeland	  ziekenhuis	  zijn	  een	  van	  de	  eerste	  
ziekenhuizen	  die	  gestart	  zijn	  met	  deze	  bewustwordingscampagne.	  

December	  2016	   17	  

Bron:	  3goedevragen.nl	  (2016)	  
*	  De	  3	  goede	  vragen	  vinden	  hun	  oorsprong	  in	  het	  buitenland.	  In	  Australië	  en	  Engeland	  zijn	  “Ask	  3	  quesBons”	  -‐campagnes	  
gevoerd	  die	  paBënten	  op	  succesvolle	  wijze	  hebben	  gesBmuleerd	  om	  mee	  te	  praten	  over	  hun	  zorg.	  	  



=

•  Er	  is	  steeds	  meer	  informaBe	  beschikbaar	  over	  de	  effecten	  van	  
een	  ongezonde	  leefsBjl	  en	  de	  relaBe	  tussen	  leefsBjl	  en	  ziekte	  
en	  herstel.	  De	  voordelen	  van	  een	  gezonde	  leefsBjl	  krijgen	  
steeds	  meer	  aandacht,	  de	  nadelen	  en	  risico’s	  van	  een	  
ongezonde	  leefsBjl	  ook.	  	  

•  Het	  doel	  van	  prevenBe	  is	  de	  gezondheid	  te	  bevorderen	  of	  te	  
beschermen.	  Ziekten	  en	  de	  complicaBes	  van	  ziekten	  kunnen	  
voorkomen	  worden	  of	  in	  een	  zo	  vroeg	  mogelijk	  stadium	  
opgespoord	  worden.	  	  

•  Voorkomen	  betekent	  niet	  alleen	  prevenBe.	  De	  beweging	  vindt	  
plaats	  van	  het	  strikt	  voorkomen	  van	  ziekte	  naar	  het	  
bevorderen	  van	  gezondheid	  en	  kwaliteit	  van	  leven	  en	  
voorkomen	  van	  verslechtering	  van	  de	  gezondheidssituaBe.	  De	  
verwachBng	  is	  dat	  ook	  zorgaanbieders	  dit	  steeds	  meer	  een	  
plek	  zullen	  geven	  in	  hun	  dagelijkse	  werkzaamheden.	  	  
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DefiniBe	  

aandacht	  voor	  leefsBjl	  |	  posiBeve	  gezondheid	  |	  rol	  1e	  lijn	  en	  2e	  lijn	  
|	  soorten	  prevenBe	  |	  gezondheidsbevordering	  

	  

3.	  Voorkomen	  ziekte	  en	  meer	  gezondheid	  



+

-‐

•  Toenemende	  druk	  op	  eigen	  verantwoordelijkheid	  
gezondheid	  

•  Meer	  aandacht	  voor	  de	  gevolgen	  van	  leefsBjl	  en	  meer	  
informaBe	  beschikbaar	  over	  leefsBjl-‐gerelateerde	  
ziekten	  

•  Toename	  inzet	  en	  mogelijkheden	  technologie	  
•  Focus	  op	  sBjgende	  zorgkosten	  	  
•  Vergrijzing	  en	  ontgroening	  	  
•  Focus	  op	  kwaliteit	  van	  leven	  
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Versterkend	  

Verzwakkend	  

•  Men	  heef	  het	  recht	  om	  eigen	  keuzes	  te	  maken	  
betref	  leefsBjl	  

•  Erfelijkheid	  
•  Onduidelijk	  wat	  kosten	  en	  baten	  zijn	  rondom	  

prevenBe-‐intervenBes	  
•  Onkunde	  van	  mensen,	  zoals	  van	  digibeten	  
•  Belang	  en	  druk	  vanuit	  de	  industrie	  

3.	  Voorkomen	  ziekte	  en	  meer	  gezondheid	  

Bron:	  OECD	  (2015)	  Health	  at	  a	  Glance	  	  

De	  prevalenDe	  van	  obesitas	  sDjgt	  in	  alle	  OECD	  landen	  



PrevenDe	  ingedeeld	  naar	  doelgroepen	  kan	  plaatsvinden	  op	  4	  niveaus:	  
universeel,	  selecDef,	  geïndiceerd	  en	  zorggerelateerd	  
Een	  indeling	  die	  de	  laatste	  jaren	  steeds	  vaker	  wordt	  gebruikt	  voor	  prevenBes	  is	  die	  
naar	  doelgroep.	  Universele	  en	  selecBeve	  prevenBe	  kunnen	  worden	  gezien	  als	  
collecBeve	  vormen	  van	  prevenBe.	  Geïndiceerde	  en	  zorggerelateerde	  prevenBe	  
kunnen	  worden	  gezien	  als	  vormen	  van	  individuele	  prevenBe.	  

Universele	  prevenDe	  (UP)	  

Richt	  zich	  op	  de	  algemene	  bevolking,	  die	  niet	  gekenmerkt	  wordt	  door	  een	  
verhoogd	  risico	  op	  ziekte.	  Het	  doel	  is	  om	  de	  kans	  op	  het	  ontstaan	  van	  ziekte	  of	  
risicofactoren	  te	  verkleinen.	  

SelecDeve	  prevenDe	  (SP)	  

Richt	  zich	  op	  (hoog)risicogroepen	  in	  de	  bevolking.	  Het	  doel	  is	  om	  gezondheid	  van	  
specifieke	  risicogroepen	  te	  bevorderen	  door	  het	  uitvoeren	  van	  specifieke	  lokale,	  
regionale	  of	  landelijke	  prevenBeprogramma’s.	  Onderdeel	  van	  een	  dergelijk	  
programma	  is	  het	  opsporen	  en	  toeleiden	  naar	  zorg.	  

Geïndiceerde	  prevenDe	  (GP)	  	  

Richt	  zich	  op	  het	  individu	  die	  vaak	  nog	  geen	  gediagnosBceerde	  ziekte	  heef,	  maar	  
wel	  risicofactoren	  of	  symptomen	  laat	  zien.	  Het	  doel	  is	  om	  ontstaan	  van	  ziekte	  of	  
verdere	  gezondheidsschade	  te	  voorkomen,	  door	  een	  intervenBe	  zoals	  een	  
behandeling.	  

Zorg	  gerelateerde	  prevenDe	  (ZP)	  

Richt	  zich	  op	  individuen	  met	  een	  aandoening	  of	  een	  of	  meer	  
gezondheidsproblemen.	  Het	  doel	  hierbij	  is	  om	  het	  individu	  te	  ondersteunen	  bij	  
zelfredzaamheid,	  ziektelast	  reduceren	  en	  voorkomen	  van	  complicaBes.	  

	  	  

	  
December	  2016	   19	  

Bron:	  RIVM	  (2010)	  Effecten	  van	  prevenBe,	  deelrapport	  VTV	  



Er	  is	  steeds	  meer	  aandacht	  voor	  gezonde	  leefsDjl,	  ook	  media	  besteden	  veel	  
aandacht	  aan	  de	  relaDe	  tussen	  leefsDjl	  en	  gezondheid	  
De	  hoeveelheid	  informaBe	  rondom	  
aandoeningen	  gerelateerd	  aan	  
leefsBjl	  groeit.	  Bovendien	  is	  er	  steeds	  
meer	  aandacht	  voor	  onderzoek	  naar	  
leefsBjlfactoren	  en	  gezondheid	  in	  de	  
media,	  waardoor	  inzichten	  rondom	  
leefsBjlfactoren	  voor	  steeds	  meer	  
mensen	  beschikbaar	  zijn.	  

In	  de	  media	  worden	  voordelen	  van	  
een	  gezonde	  leefsBjl	  en	  risico’s	  van	  
een	  ongezonde	  leefsBjl	  benadrukt.	  
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Bron:	  KWF	  (2014)	  

Media	  besteden	  veel	  aandacht	  aan	  leefsDjl,	  gezondheid	  en	  ziekte	  



Roken	  is	  een	  aan	  leefsDjl	  gerelateerde	  risicofactor	  met	  een	  hoge	  bijdrage	  aan	  
ziektelast	  	  

Roken	  is	  met	  ruim	  13%	  van	  de	  ziektelast	  
uitgedrukt	  in	  DALY’s	  de	  belangrijkste	  
risicofactor.	  Dit	  komt	  vooral	  doordat	  roken	  is	  
geassocieerd	  met	  onder	  meer	  hartziekten,	  
(long-‐)	  kanker	  en	  COPD.	  	  
	  
ErnsBg	  overgewicht	  zorgt	  voor	  ongeveer	  5%	  
van	  de	  ziektelast,	  met	  name	  vanwege	  de	  relaBe	  
met	  diabetes	  en	  hartziekten.	  
	  
Waar	  roken	  leidt	  tot	  veel	  verloren	  levensjaren,	  
veroorzaakt	  ernsBg	  overgewicht	  een	  relaBef	  
groot	  verlies	  van	  gezonde	  jaren.	  Dit	  komt	  
doordat	  ernsBg	  overgewicht	  vooral	  is	  
geassocieerd	  met	  minder	  dodelijke	  ziekten	  
zoals	  diabetes	  mellitus.	  	  
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Bron:	  RIVM	  (2014)	  NaBonaal	  Kompas	  
*Uitgedrukt	  als	  percentage	  van	  de	  totale	  ziektelast	  van	  de	  selecBe	  van	  VTV-‐ziekten	  waarvoor	  
de	  ziektelast	  is	  berekend,	  Voor	  een	  selecBe	  van	  de	  VTV-‐ziekte,	  klik	  hier.	  

Bijdrage	  van	  risicofactoren	  aan	  de	  
ziektelast*	  	  



De	  prevalenDe	  van	  overgewicht	  en	  obesitas	  sDjgt	  en	  is	  voor	  een	  groot	  deel	  het	  
gevolg	  van	  een	  ongezonde	  leefsDjl	  
Overgewicht	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  flink	  
toegenomen	  onder	  de	  Nederlandse	  
bevolking.	  In	  1981	  had	  1	  op	  de	  3	  
volwassenen	  overgewicht	  in	  
Nederland,	  in	  2015	  was	  dat	  al	  
opgelopen	  tot	  meer	  dan	  de	  helf	  van	  de	  
volwassenen	  (50%).	  Ook	  obesitas,	  
ofewel	  zwaarlijvigheid,	  wordt	  een	  
steeds	  groter	  probleem	  in	  Nederland.	  	  

Overgewicht	  en	  obesitas	  gaan	  vaak	  
gepaard	  met	  een	  ongezonde	  leefsBjl	  en	  
te	  weinig	  beweging.	  Bovendien	  hangen	  
overgewicht	  en	  obesitas	  samen	  met	  
verschillende	  ziektes	  en	  aandoeningen.	  
Voorbeelden	  daarvan	  zijn	  hart-‐	  en	  
vaatziekten,	  enkele	  soorten	  kanker,	  
depressie	  en	  onvruchtbaarheid.	  Ook	  
zijn	  meer	  dan	  twee	  van	  de	  vijf	  nieuwe	  
gevallen	  van	  diabetes	  type	  II	  te	  wijten	  
aan	  overgewicht,	  waarbij	  de	  
hoeveelheid	  buikvet	  de	  belangrijkste	  
risicofactor	  is.	  	  

In	  alle	  OECD	  landen	  is	  een	  sBjging	  
zichtbaar	  van	  de	  prevalenBe	  van	  
obesitas.	  	  
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Bron:	  CBS	  (2015)	  Gezondheidsenquête	  
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Ontwikkeling	  van	  de	  prevalenDe	  van	  overgewicht	  en	  obesitas	  bij	  volwassenen	  
(20	  jaar	  e.o.,	  1981	  -‐	  2015)	  

Percentage	  mannen	  met	  obesitas	   Percentage	  vrouwen	  met	  obesitas	  

Percentage	  mannen	  met	  overgewicht	   Percentage	  vrouwen	  met	  overgewicht	  



Het	  aantal	  rokers	  in	  Nederland	  neemt	  af,	  net	  als	  het	  aantal	  kinderen	  dat	  begint	  
met	  roken	  
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Bron:	  CBS	  (2015)	  Gezondheidsenquête;	  in't	  Panhuis-‐Plasmans	  M,	  
Luijben	  AHP,	  Hoogenveen	  RT	  (2012)	  Zorgkosten	  van	  ongezond	  gedrag.	  
Kosten	  van	  ziekten	  noBBes	  2012-‐2.	  Bilthoven:	  RijksinsBtuut	  voor	  
Volksgezondheid	  en	  Milieu	  (RIVM)	  	  

Het	  aantal	  rokers	  van	  18	  jaar	  en	  ouder	  (2000	  –	  2015)	  

Het	  aantal	  scholieren	  dat	  rookt	  (1995	  –	  2015)	  

Onder	  de	  volwassen	  (18	  jaar	  en	  ouder)	  Nederlanders	  
rookte	  in	  2015	  ruim	  een	  kwart	  (26,3%).	  Hiervan	  rookt	  
74,4%	  dagelijks.	  Beide	  percentages	  liggen	  hoger	  voor	  
mannen	  dan	  voor	  vrouwen.	  	  

Tussen	  2000	  en	  2015	  is	  het	  percentage	  rokers	  onder	  de	  
volwassenen	  gedaald,	  namelijk	  van	  32,8%	  tot	  26,3%.	  Dit	  
geldt	  voor	  zowel	  mannen	  als	  vrouwen.	  Bovendien	  daalde	  
de	  gemiddelde	  hoeveelheid	  die	  werd	  gerookt.	  In	  1989	  
rookten	  mannen	  en	  vrouwen	  van	  15	  jaar	  en	  ouder	  
gemiddeld	  respecBevelijk	  18	  en	  16	  sigareQen	  of	  shagjes	  
per	  dag.	  In	  2014	  was	  dit	  nog	  respecBevelijk	  13,6	  en	  12,6.	  	  

Ook	  het	  aantal	  scholieren	  dat	  rookt	  is	  afgenomen.	  Zowel	  
het	  aantal	  scholieren	  dat	  ooit	  in	  het	  leven	  heef	  gerookt,	  
als	  het	  aantal	  scholieren	  dat	  de	  afgelopen	  maand	  heef	  
gerookt	  daalt.	  In	  2015	  was	  het	  aantal	  scholieren	  dat	  
dagelijks	  rookt	  3%.	  

Roken	  wordt	  geassocieerd	  met	  verschillende	  ziekten.	  
Voorbeelden	  zijn	  hartziekten,	  (long)kanker	  en	  COPD.	  Zo	  
veroorzaakt	  roken	  91%	  van	  de	  gevallen	  van	  longkanker	  en	  
85%	  van	  de	  gevallen	  van	  COPD.	  Mensen	  die	  roken	  hebben	  
bovendien	  een	  verhoogde	  kans	  op	  postoperaBeve	  
complicaBes	  aan	  de	  ademhalingswegen	  en	  wonden	  helen	  
minder	  snel.	  



Medisch	  specialisten	  dragen	  steeds	  meer	  bij	  aan	  prevenDe	  en	  een	  gezonde	  
leefsDjl	  
In	  Groot-‐Brikannië	  levert	  de	  artsenorganisaDe	  BMA	  een	  
acDeve	  bijdrage	  op	  het	  gebied	  van	  prevenDe	  door	  te	  lobbyen	  
en	  campagne	  te	  voeren.	  

De	  BriBsh	  Medical	  AssociaBon	  (BMA)	  is	  een	  Britse	  
artsenorganisaBe	  en	  beroepsvereniging,	  bestaande	  uit	  een	  
bestuur,	  verschillende	  raden	  en	  comités.	  Ze	  gaan	  in	  op	  het	  
standpunt	  van	  de	  Britse	  overheid	  dat	  voor	  meer	  individuele	  
verantwoordelijkheid	  op	  gebied	  van	  leefsBjl	  pleit	  en	  vragen	  om	  
meer	  betrokkenheid	  vanuit	  de	  Britse	  overheid.	  	  

De	  BMA	  wil	  dat	  artsen	  gebruik	  maken	  van	  hun	  competenBes	  en	  
netwerken	  om	  de	  sociaal-‐	  economische	  gezondheidsverschillen	  
(SEGV)	  te	  verkleinen:	  “Doctors	  can	  use	  evidence	  and	  influence	  
to	  have	  a	  posiBve	  impact	  on	  health	  inequaliBes.”	  Daarbij	  gaat	  
het	  niet	  alleen	  om	  medische	  intervenBes,	  maar	  ook	  om	  
acBviteiten	  die	  artsen	  kunnen	  doen	  binnen	  hun	  eigen	  (sociale)	  
netwerken	  door	  hun	  invloed	  en	  kennis	  in	  te	  zeQen.	  	  

BMA	  heef	  een	  succesvolle	  bijdrage	  geleverd	  bij	  de	  invoering	  
van	  het	  beleid	  tabakscontrole:	  een	  strenge	  anBrookwet	  die	  de	  
verkoop	  van	  tabak	  aan	  iedere	  Brit	  die	  na	  2000	  is	  geboren	  
verbiedt	  en	  streef	  naar	  een	  tabaksvrij	  land	  in	  2035.	  De	  
strategie	  wordt	  ondersteund	  door	  korte	  filmfragmenten	  waarin	  
artsen	  aan	  het	  woord	  komen	  in	  ‘What	  doctors	  are	  doing’	  en	  
artsen	  worden	  uitgenodigd	  hun	  mening	  per	  mail	  te	  delen	  met	  
de	  BMA.	  Mede	  dankzij	  de	  publicaBes	  van	  BMA,	  acBeve	  bijdrage	  
aan	  campagnes	  en	  het	  aansturen	  van	  het	  zorgbeleid,	  hebben	  
artsen	  veel	  invloed	  op	  de	  poliBeke	  besluitvorming	  omtrent	  de	  
gezondheidszorg	  in	  Groot-‐BriQannië.	  	  

	  

December	  2016	   25	  

Bron:	  BMA	  (2015);	  Reinier	  de	  Graaf	  Gasthuis	  (2016)	  

Ook	  in	  Nederland	  zeQen	  medisch	  specialisten	  in	  op	  prevenBe.	  
Een	  voorbeeld	  is	  de	  alcoholpoli,	  opgericht	  door	  Nico	  van	  der	  
Lely	  en	  Mireille	  de	  Visser.	  Deze	  polikliniek	  maakt	  deel	  uit	  van	  
een	  landelijk	  netwerk	  van	  poliklinieken	  voor	  Jeugd	  en	  Alcohol.	  
De	  polikliniek	  van	  Van	  der	  Lely	  en	  De	  Visser	  was	  in	  2006	  de	  
eerste	  kliniek	  die	  zich	  hier	  specifiek	  op	  richQe,	  en	  met	  succes.	  
Met	  zijn	  oorsprong	  in	  Reinier	  de	  Graaf	  is	  de	  Delfse	  polikliniek	  
nu	  experBsecentrum,	  van	  waaruit	  kennis	  wordt	  verspreid	  over	  
het	  hele	  land.	  	  

	  



=

•  De	  kosten	  voor	  zorg	  bedragen	  een	  groeiend	  aandeel	  van	  het	  
BBP.	  De	  sBjgende	  kosten	  zorgen	  voor	  druk	  op	  de	  
betaalbaarheid	  van	  zorg	  en	  daarmee	  op	  toegankelijkheid	  en	  
kwaliteit.	  Deze	  kernwaarden	  van	  de	  zorg	  staan	  centraal	  Bjdens	  
het	  vormen	  van	  beleid	  met	  betrekking	  tot	  zorg	  door	  de	  
overheid.	  

•  Om	  zorgkosten	  te	  beheersen	  zet	  de	  overheid	  in	  op	  een	  grotere	  
parBcipaBe	  vanuit	  burgers.	  Dit	  betekent	  dat	  er	  meer	  verwacht	  
wordt	  van	  burgers:	  zij	  regelen	  meer	  zorg	  op	  de	  informele	  
manier,	  via	  mantelzorgers	  of	  vrijwilligers.	  Echter,	  er	  zijn	  ook	  
mensen	  die	  dat	  niet	  kunnen	  regelen.	  Om	  te	  voorkomen	  dat	  zij	  
tussen	  wal	  en	  schip	  vallen,	  moet	  een	  formele/structurele	  
oplossing	  blijven	  bestaan	  geregeld	  door	  de	  overheid.	  	  

•  Het	  bewustzijn	  rondom	  keuzemogelijkheden	  groeit.	  
Keuzevrijheid,	  regelruimte	  en	  flexibiliteit	  leggen	  druk	  op	  
collecBeve	  regelingen.	  
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DefiniBe	  

sBjgende	  zorgkosten	  |	  aandeel	  zorgkosten	  van	  bbp	  omhoog|	  
beheersing	  zorgkosten	  	  

4.	  SDjgende	  druk	  op	  betaalbaarheid	  en	  toegankelijkheid	  



+

-‐

•  Minder	  ruimte	  op	  financiële	  markten	  
•  Veranderende	  zorgvraag	  
•  Toenemende	  keuzevrijheid	  voor	  de	  paBënt	  	  
•  Vergrijzing	  
•  Toename	  chronisch	  zieken	  en	  mulBmorbiditeit	  
•  Toenemende	  inzet	  nieuwe	  technologie	  
•  Druk	  op	  hoge	  kwaliteit	  
•  SBjgende	  prijzen	  geneesmiddelen	  
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Versterkend	  

Verzwakkend	  

•  AlternaBeve	  financiële	  middelen	  in	  de	  zorg	  
•  Technologische	  disrupBe	  
•  AutomaBsering	  en	  digitalisering	  

4.	  SDjgende	  druk	  op	  betaalbaarheid	  en	  toegankelijkheid	  

Bron:	  CBS	  Statline,	  2016	  

Totale	  zorguitgaven	  sDjgen	  	  



Uitgaven	  aan	  zorg	  blijven	  sDjgen,	  in	  2015	  bedroegen	  de	  uitgaven	  aan	  zorg	  95,3	  
miljard	  euro	  
Uitgaven	  aan	  de	  zorg	  in	  Nederland	  stegen	  in	  2015	  met	  0,8%	  in	  
vergelijking	  met	  het	  voorgaande	  jaar.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  totale	  
kosten	  uitkomen	  op	  95,3	  miljard	  euro:	  14,05%	  van	  het	  bbp.	  Per	  
inwoner	  is	  dat	  5.628	  euro,	  0,4%	  meer	  dan	  in	  2014.	  

Ook	  de	  Nederlandse	  economie	  groeit.	  Omdat	  de	  economie	  
sneller	  groeit	  dan	  de	  zorguitgaven,	  zijn	  de	  zorguitgaven	  
uitgedrukt	  als	  percentage	  van	  het	  bbp	  in	  2015	  lager	  dan	  in	  2014.	  	  

Uitgaven	  aan	  ziekenhuizen	  en	  medisch	  specialisten*	  beslaan	  ruim	  
een	  kwart	  van	  de	  totale	  uitgaven	  en	  stegen	  in	  2015	  tot	  26,2	  
miljard	  euro.	  Dat	  is	  een	  sBjging	  van	  1,5%	  ten	  opzichte	  van	  2014.	  
Ook	  uitgaven	  aan	  zorg	  in	  asielzoekerscentra	  horen	  bij	  de	  
zorguitgaven.	  Deze	  namen	  door	  de	  toestroom	  van	  asielzoekers	  in	  
2015	  toe	  met	  50%	  tot	  900	  miljoen	  euro.	  

De	  kosten	  voor	  de	  Nederlandse	  gezondheidszorg	  zijn	  
vergelijkbaar	  met	  Frankrijk,	  Duitsland	  en	  België,	  liggen	  lager	  dan	  
in	  de	  Verenigde	  Staten	  en	  zijn	  hoger	  dan	  in	  het	  Verenigd	  
Koninkrijk.	  	  
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Bron:	  CBS	  (2016);	  NVZ.nl	  (2016)	  
*Ziekenhuizen	  en	  medisch	  specialisten	  gedefinieerd	  als:	  Aanbieders	  van	  medisch-‐	  specialisBsche	  zorg.	  Instellingen	  en	  
prakBjken,	  waarin	  gedurende	  dag	  en/of	  nacht	  alle	  vormen	  van	  medisch-‐	  specialisBsche	  hulp	  kunnen	  plaatsvinden.	  

Uitgaven	  aan	  gezondheidszorg	  als	  percentage	  van	  het	  bbp,	  2011	  

Macrobeheersinstrument	  (MBI)	  
Het	  macrobeheersinstrument	  is	  een	  instrument	  waarmee	  ziekenhuizen	  een	  korBng	  kunnen	  krijgen	  opgelegd	  als	  er	  teveel	  is	  uitgegeven	  aan	  
ziekenhuiszorg.	  Het	  macrobeheersinstrument	  is	  een	  laatste	  redmiddel	  als	  het	  budgeQaire	  kader	  ziekenhuizen	  (BKZ)	  wordt	  overschreden.	  Dit	  zou	  
betekenen	  dat	  alle	  ziekenhuizen	  een	  korBng	  krijgen	  over	  hun	  omzet,	  ook	  ziekenhuizen	  die	  zich	  aan	  de	  producBeafspraken	  met	  de	  zorgverzekeraar	  
hebben	  gehouden.	  De	  korBng	  is	  pas	  aan	  de	  orde	  als	  ook	  maatregelen	  in	  de	  sfeer	  van	  pakket	  en	  eigen	  bijdragen	  zijn	  overwogen.	  



Nederland	  is	  een	  van	  de	  landen	  met	  de	  hoogste	  uitgaven	  aan	  zorg	  

Volgens	  het	  OECD	  heef	  Nederland	  in	  2013	  11,1%*	  van	  het	  bruto	  binnen	  product	  (bbp)	  aan	  de	  gezondheidszorg	  uitgegeven.	  Nederland	  
is	  daarmee	  na	  de	  Verenigde	  Staten	  een	  van	  de	  landen	  met	  relaBef	  de	  hoogste	  zorguitgaven.	  	  
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Bron:	  OECD	  Health	  StaBsBcs	  (2015)	  
*CBS	  inschaxngen	  zijn	  hoger,	  volgens	  het	  RIVM	  is	  het	  belangrijkste	  verschil	  is	  dat	  uitgaven	  van	  de	  care	  sector	  
door	  de	  OECD	  niet	  meegerekend	  wordt	  met	  de	  uitgaven	  aan	  de	  gezondheidszorg	  

Uitgaven	  aan	  zorg	  als	  percentage	  van	  het	  bbp,	  2012	  



Als	  gevolg	  van	  vergrijzing,	  ontwikkeling	  van	  chronische	  ziekten	  en	  
mulDmorbiditeit	  kunnen	  de	  zorgkosten	  tot	  2040	  sDjgen	  
Op	  basis	  van	  scenario’s	  ontwikkeld	  
door	  het	  CBP	  wordt	  verwacht	  dat	  
de	  zorgkosten	  zullen	  blijven	  sBjgen	  
tot	  in	  ieder	  geval	  2040.	  Uitgaande	  
van	  het	  scenario	  waarbij	  de	  
zorguitgaven	  net	  zo	  hard	  groeien	  
als	  in	  de	  afgelopen	  10	  jaar,	  lopen	  de	  
uitgaven	  aan	  zorg	  op	  tot	  ruim	  30%	  
van	  het	  BBP	  in	  2040.	  Dit	  zou	  
betekenen	  dat	  een	  doorsnee	  gezin	  
in	  2040	  bijna	  de	  helf	  van	  zijn	  
inkomen	  betaalt	  aan	  zorg,	  namelijk	  
gemiddeld	  47%.	  

	  

	  

December	  2016	   30	  

Bron:	  Ministerie	  van	  Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  Sport	  (2012)	  De	  zorg:	  hoeveel	  is	  het	  ons	  waard?	  	  

Prognose	  zorguitgaven	  als	  percentage	  van	  BBP	  

De	  mate	  van	  s;jging	  van	  zorgkosten	  is	  aYankelijk	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  solidariteit,	  
de	  inrich;ng	  van	  het	  basispakket	  en	  de	  inzet	  van	  technologie	  en	  innova;e.	  



Uitgaven	  aan	  curaDeve	  zorg	  zijn	  in	  Nederland	  vergelijkbaar	  met	  België	  en	  
Frankrijk	  en	  liggen	  lager	  dan	  in	  de	  Verenigde	  Staten	  
Als	  we	  de	  uitgaven	  in	  de	  langdurige	  en	  curaBeve	  zorg	  vergelijken	  met	  andere	  landen	  zien	  we	  dat	  de	  uitgaven	  in	  de	  langdurige	  zorg	  als	  
percentage	  van	  het	  bbp	  hoger	  liggen	  vergeleken	  met	  België,	  Frankrijk	  en	  de	  Verenigde	  Staten.	  Uitgaven	  aan	  de	  curaBeve	  zorg,	  als	  
aandeel	  van	  het	  bbp,	  zijn	  in	  Nederland	  vergelijkbaar	  met	  België	  en	  Frankrijk,	  en	  liggen	  lager	  dan	  in	  de	  Verenigde	  Staten.	  

De	  uitgaven	  in	  de	  curaBeve	  zorg	  beslaan	  ruim	  een	  kwart	  van	  de	  totale	  uitgaven	  aan	  zorg	  in	  Nederland	  en	  stegen	  in	  2014	  met	  2,1%	  tot	  
€	  26.0	  miljard	  euro	  ten	  opzichte	  van	  2013.	  Volgens	  de	  VWS-‐begroBng	  mogen	  de	  uitgaven	  tot	  €	  39	  miljard	  toenemen	  in	  2018.	  In	  het	  
trendscenario	  van	  de	  CPB	  sBjgen	  deze	  uitgaven	  tot	  ongeveer	  €	  44,5	  miljard	  euro	  in	  2018,	  op	  basis	  van	  een	  groei	  van	  3,6%	  per	  jaar.	  
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Bron:	  OECD	  (2013);	  RIVM	  (2014)	  NaBonaal	  Kompas	  Volksgezondheid	  
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Te	  lange	  wachljden	  voor	  polikliniekbezoek	  bij	  7	  specialismen	  in	  2015	  leggen	  
druk	  op	  toegankelijkheid	  
De	  landelijk	  gemiddelde	  wachxjd	  voor	  polikliniekbezoek	  
kwam	  in	  2015	  bij	  zeven	  specialismen	  (MDL,	  
Oogheelkunde,	  Pijnbestrijding,	  RevalidaBegeneeskunde,	  
Reumatologie	  en	  Neurochirurgie)	  uit	  boven	  de	  
treeknorm*	  van	  vier	  weken.	  	  

De	  landelijk	  gemiddelde	  wachxjd	  voor	  drie	  
veelvoorkomende	  vormen	  van	  diagnosBek	  (gastroscopie,	  
MRI-‐onderzoek	  en	  CT-‐scan)	  viel	  in	  2015	  binnen	  de	  
treeknorm	  van	  vier	  weken.	  	  

De	  landelijk	  gemiddelde	  wachxjd	  voor	  behandelingen	  
overschreed	  in	  2015	  bij	  borstverkleining	  (7,3	  weken)	  en	  
buikwandcorrecBe	  (7,2	  weken)	  de	  treeknorm	  van	  zeven	  
weken.	  	  

Te	  hoge,	  sBjgende	  wachxjden	  voor	  medisch	  
specialisBsche	  zorg	  leggen	  druk	  op	  de	  toegankelijkheid	  
van	  deze	  zorg.	  	  
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Bron:	  Nza	  (2015)	  Marktscan	  Medisch	  SpecialisBsche	  Zorg	  

Wachljden	  voor	  een	  bezoek	  aan	  de	  polikliniek	  

*Treeknormen	  zijn	  door	  aanbieders	  en	  verzekeraars	  
geformuleerd	  als	  zijnde	  de	  streefnormen	  waarbinnen	  
verzekerden	  de	  zorg	  (waarop	  zij	  recht	  hebben)	  dienen	  
te	  krijgen	  



De	  hoge	  prijzen	  van	  geneesmiddelen	  zorgen	  voor	  financiële	  knelpunten	  bij	  
zorgaanbieders	  
In	  2015	  gaf	  64%	  van	  de	  zorgaanbieders	  aan	  financiële	  knelpunten	  te	  
hebben	  ervaren	  ten	  aanzien	  van	  de	  gewenste	  inzet	  van	  één	  of	  meer	  
dure	  geneesmiddelen.	  	  

Op	  basis	  van	  deze	  financiële	  knelpunten	  zijn	  er	  contractafspraken	  
gemaakt	  tussen	  zorgverzekeraars	  en	  zorgaanbieders.	  De	  
contractvorm	  die	  het	  meest	  is	  afgesproken	  tussen	  academische	  
ziekenhuizen	  en	  verzekeraars	  is	  een	  combinaBeafspraak.	  Dat	  
betekent	  dat	  er	  nacalculaBeafspraken	  voor	  nieuwe	  (net	  tot	  de	  markt	  
toegelaten)	  en	  dure	  add-‐on	  geneesmiddelen*	  zijn.	  Bovendien	  vallen	  
oudere,	  goedkopere	  add-‐on	  geneesmiddelen	  onder	  het	  integrale	  
omzetplafond.	  

Zorgverzekeraars	  nemen	  door	  deze	  contractafspraken	  meer	  risico	  op	  
zich	  voor	  het	  volume	  en	  de	  prijs	  van	  nieuwe	  (dure)	  geneesmiddelen.	  	  

De	  meeste	  zorgverzekeraars	  hebben	  aangegeven	  dat	  de	  
contractafspraken	  naar	  verwachBng	  alle	  benodigde	  add-‐on	  
geneesmiddelen	  in	  2016	  voor	  hun	  verzekerden	  te	  kunnen	  dekken,	  
omdat	  zij	  de	  verwachte	  volumes	  van	  add-‐on	  geneesmiddelen	  zo	  goed	  
mogelijk	  in	  kaart	  hebben	  gebracht	  en	  uitvoerbare	  afspraken	  met	  
zorgverzekeraars	  hebben	  gemaakt	  over	  de	  te	  verwachte	  kosten	  voor	  
medisch-‐specialisBsche	  zorg.	  Daarentegen	  heef	  merendeel	  van	  de	  
zorgaanbieders	  aangegeven	  wel	  financiële	  knelpunten	  te	  verwachten,	  
omdat	  zij	  geen	  zekerheid	  hebben	  over	  de	  komst	  van	  nieuwe	  
geneesmiddelen,	  indicaBes	  en	  de	  paBënten	  die	  hier	  aanspraak	  op	  
maken	  binnen	  hun	  instelling.	  	  
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Bron:	  Nza,	  Contractering	  en	  inkoop	  geneesmiddelen	  in	  de	  medisch-‐specialisBsche	  zorg,	  eerste	  kwartaal	  2016	  
*Add-‐on	  geneesmiddelen	  zijn	  geneesmiddelen	  die	  apart	  van	  behandeling,	  naast	  het	  DBC-‐zorgproduct,	  in	  
rekening	  kunnen	  worden	  gebracht	  ter	  voorkoming	  van	  een	  kosteninhomogene	  DBC.	  

Handelingen	  zorgaanbieders	  naar	  
aanleiding	  van	  financieel	  knelpunt	  (2016)	  	  



De	  toenemende	  vraag	  naar	  en	  toepassing	  van	  nieuwe	  (vaak	  dure)	  medicaDe	  
leidt	  tot	  een	  sDjging	  van	  de	  zorgkosten	  
In	  de	  rijksbegroBng	  van	  het	  VWS	  is	  de	  ontwikkeling	  van	  nieuwe	  dure	  medicijnen	  aangekaart	  als	  belangrijk	  onderwerp.	  Voor	  2016	  
wordt	  een	  nieuw	  geneesmiddelenbeleid	  geadviseerd	  dat	  zich	  richt	  op	  kwaliteitsverbetering	  en	  kostenbeheersing.	  De	  beschikbaarheid	  
en	  betaalbaarheid	  van	  nieuwe	  en	  dure	  medicijnen	  zijn	  een	  prioriteit	  in	  2016.	  	  

Geneesmiddelen	  kunnen	  invloed	  hebben	  op	  de	  kwaliteit	  van	  leven	  van	  veel	  Nederlanders.	  De	  herstelperiode	  kan	  dankzij	  medicaBe	  
worden	  versneld	  en	  mensen	  kunnen	  acBef	  parBciperen	  in	  de	  samenleven	  ondanks	  een	  aandoening.	  	  

Door	  het	  groeiend	  aantal	  paBënten	  met	  mulBmorbiditeit	  wordt	  de	  vraag	  naar	  innovaBeve	  en	  complexe	  medicijnen	  groter.	  Deze	  
nieuwe	  geneesmiddelen	  die	  nu	  op	  de	  markt	  komen	  zijn	  vaak	  hoog	  in	  prijs,	  dit	  kan	  soms	  wel	  tot	  500.000	  euro	  per	  paBënt	  per	  jaar	  
oplopen.	  De	  komst	  van	  deze	  medicijnen	  dreigt	  daarmee	  te	  leiden	  tot	  onbetaalbare	  zorg	  en	  zal	  ten	  koste	  gaan	  van	  de	  zorg	  voor	  andere	  
paBënten.	  	  

Uit	  een	  recent	  internaBonaal	  onderzoek,	  onder	  leiding	  van	  het	  Antoni	  van	  Leeuwenhoek	  Ziekenhuis	  en	  gepubliceerd	  in	  The	  Lancet	  
Oncology,	  blijkt	  dat	  Nederland	  vaak	  te	  veel	  voor	  nieuwe,	  dure	  kankergeneesmiddelen	  betaald.	  De	  verschillen	  kunnen	  oplopen	  tot	  
meer	  dan	  50%	  in	  vergelijking	  tot	  andere	  Europese	  landen.	  Voor	  zeven	  van	  de	  negen	  onderzochte	  medicijnen	  staat	  Nederland	  in	  de	  
top-‐drie	  van	  meest	  betalende	  Europese	  landen.	  

	  

December	  2016	   34	  

Bron:	  The	  Lancet	  Oncology	  (2016)	  Actual	  costs	  of	  cancer	  drugs	  in	  15	  European	  countries	  

De	  tabel	  hiernaast	  laat	  een	  overzicht	  zien	  van	  
prijzen	  van	  dure	  kankergeneesmiddelen	  voor	  
vaak	  voorgeschreven	  minimale	  dosering,	  die	  
voorgeschreven	  worden	  door	  een	  of	  
meerdere	  kankercentra	  in	  vier	  Europese	  
landen.	  De	  prijzen	  voor	  medicaBe	  liggen	  
relaBef	  hoog	  in	  Nederland,	  in	  vergelijking	  tot	  
de	  andere	  drie	  landen.	  

Kosten	  kanker	  medicaDe	  (2016)	  



De	  kosten	  voor	  zorg	  spelen	  een	  rol	  in	  toegankelijkheid:	  hoge	  eigen	  kosten	  
kunnen	  een	  reden	  zijn	  voor	  uitstel	  of	  afstel	  van	  zorg	  	  
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Bron:	  Zorgbalans	  (2014);	  RIVM	  (2014);	  TNS	  NIPO	  (2016)	  

Uit	  de	  Health	  Policy	  Survey	  die	  in	  11	  landen	  werd	  uitgevoerd,	  blijkt	  dat	  het	  aantal	  
Nederlandse	  volwassenen	  dat	  één	  keer	  of	  vaker	  heef	  afgezien	  van	  zorg	  vanwege	  
de	  kosten,	  van	  6%	  in	  2010	  naar	  22%	  in	  2013	  is	  toegenomen	  (Faber	  et	  al.,	  2013;	  
Schoen	  et	  al.,	  2013).	  Het	  gaat	  dan	  om	  een	  bezoek	  aan	  een	  arts,	  een	  onderzoek	  of	  
behandeling	  die	  door	  een	  arts	  werd	  aanbevolen	  of	  de	  aanschaf	  van	  medicijnen.	  In	  
geen	  ander	  land	  is	  in	  de	  periode	  van	  2010	  -‐	  2013	  zo’n	  grote	  sBjging	  
waargenomen.	  Op	  de	  Verenigde	  Staten	  (37%)	  na,	  zijn	  er	  in	  Nederland	  de	  meeste	  
mensen	  die	  afzien	  van	  zorg	  vanwege	  de	  kosten.	  Mogelijk	  spelen	  hier	  de	  
verhoging	  van	  het	  verplichte	  eigen	  risico,	  het	  minder	  vaak	  hebben	  van	  een	  
aanvullende	  verzekering	  en	  de	  gevolgen	  van	  de	  economische	  recessie	  een	  rol.	  
	  
Uit	  recent	  onderzoek	  van	  TNS	  NIPO	  (2016)	  blijkt	  dat	  19%	  van	  de	  Nederlanders	  
sinds	  1	  januari	  2016	  wel	  eens	  zorg	  heef	  gemeden	  of	  uitgesteld	  om	  een	  financiële	  
reden.	  Onder	  soorten	  zorg	  die	  het	  meest	  zijn	  gemeden	  vallen	  onder	  andere	  ‘zorg	  
bij	  een	  medisch	  specialist	  in	  het	  ziekenhuis’	  en	  ‘medicijnen	  op	  recept’.	  
	  
	  

Percentage	  personen	  van	  18	  jaar	  en	  ouder	  dat	  problemen	  
met	  de	  betaalbaarheid	  van	  de	  zorg	  hee\	  ervaren	  (2013)	  

Percentage	  personen	  van	  18	  jaar	  en	  ouder	  dat	  aangee\	  in	  de	  
afgelopen	  12	  maanden	  serieuze	  problemen	  te	  hebben	  gehad	  
met	  het	  betalen	  van	  een	  rekening	  voor	  medische	  zorg	  



Zorgverzekeraars	  zeken	  verschillende	  stappen	  ten	  behoeve	  van	  kwalitaDeve,	  
toegankelijke	  en	  betaalbare	  zorg	  
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Bron:	  Nza	  (2016)	  Kamerbrief	  AO	  Zorgverzekeringswet,	  Zorgverzekeraars	  Nederland,	  2016,	  Marktscan	  Zorgverzekeringsmarkt,	  	  
*De	  figuur	  telt	  op	  tot	  meer	  dan	  100%.	  Dit	  komt	  door	  de	  afronding.	  	  

Marktaandelen	  zorgverzekeringsconcerns*,	  2015	  

In	  2015	  zijn	  er	  25	  zorgverzekeraars	  in	  Nederland,	  de	  meesten	  
vallen	  onder	  een	  overkoepelend	  concern.	  De	  vier	  grootste	  
zorgverzekeringsconcerns	  hebben	  samen	  een	  marktaandeel	  
van	  88,8%.	  

Zorgverzekeraars	  Nederland	  (ZN)	  laat	  in	  een	  brief	  aan	  de	  
Tweede	  Kamer	  weten	  dat	  zorgverzekeraars	  graag	  met	  parBjen	  
in	  de	  zorg	  in	  dialoog	  willen,	  om	  zo	  te	  komen	  tot	  betere,	  
innovaBeve	  en	  betaalbare	  zorg.	  ZN	  benadrukt	  dat	  de	  
voorspelde	  groei	  van	  zorgkosten	  alleen	  het	  hoofd	  kan	  worden	  
geboden	  als	  parBjen	  de	  handen	  ineenslaan.	  Samen	  is	  het	  
mogelijk	  om	  via	  innovaBe	  en	  vernieuwing	  de	  zorg	  anders	  te	  
organiseren	  en	  uiteindelijk	  de	  zorg	  toegankelijk	  en	  van	  goede	  
kwaliteit	  te	  houden.	  	  

Bovendien	  hebben	  de	  zorgverzekeraars	  belangrijke	  stappen	  
gezet	  rond	  het	  AcBeplan	  Kern-‐gezond.	  Voorbeelden	  die	  ZN	  
noemt	  zijn	  onder	  andere	  het	  wegnemen	  van	  
overstapdrempels,	  het	  maken	  van	  andere	  keuzes	  in	  
wervingscampagnes	  en	  het	  geven	  van	  inzicht	  in	  de	  inhoud	  van	  
polissen	  aan	  verzekerden.	  Ook	  het	  aantal	  polissen	  voor	  2016	  is	  
afgenomen.	  Voor	  de	  overstapperiode	  eind	  2016	  werken	  
zorgverzekeraars,	  in	  samenwerking	  met	  de	  NPCF	  en	  de	  
Consumentenbond,	  aan	  de	  ZorginformaBekaart.	  Die	  moet	  de	  
verzekerde	  snel	  inzicht	  geven	  in	  de	  belangrijkste	  kenmerken	  
van	  een	  zorgpolis	  en	  in	  het	  gecontracteerde	  aanbod.	  



=

•  De	  zorgsector	  staat	  voor	  de	  uitdaging	  om	  op	  het	  juiste	  niveau	  
gekwalificeerde	  mensen	  in	  te	  zeQen	  op	  de	  plekken	  waar	  zij	  
nodig	  zijn,	  en	  om	  dit	  te	  garanderen	  naar	  de	  toekomst	  toe.	  	  

•  Enerzijds	  is	  er	  de	  vraag	  naar	  specialisBsch	  opgeleide	  mensen,	  
om	  in	  te	  spelen	  op	  de	  complexere	  zorgvraag.	  Anderzijds	  zien	  
we	  spreiding	  van	  zorg:	  door	  de	  vraag	  naar	  zorg	  dichtbij	  huis	  
moeten	  geschikte	  zorgverleners	  zich	  verspreiden	  over	  
gebieden	  waar	  die	  zorg	  nodig	  is.	  

•  Doordat	  er	  in	  toenemende	  mate	  een	  beroep	  wordt	  gedaan	  op	  
de	  eigen	  verantwoordelijkheid	  van	  burgers,	  zal	  de	  balans	  
tussen	  formele	  en	  informele	  zorg	  veranderen.	  Er	  is	  meer	  
aandacht	  voor	  het	  organiseren	  van	  informele	  zorg.	  	  
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DefiniBe	  

Arbeidsmarktontwikkelingen	  |	  opleidingscijfers	  |	  vrijwilligers	  en	  
mantelzorgers	  |	  parBcipaBesamenleving	  
	  

5.	  Wie	  zorgt	  voor	  mij?	  



+

-‐

•  Afname	  beroepsbevolking	  
•  Toename	  beroep	  op	  mantelzorg	  
•  Toenemende	  complexiteit	  zorgvraag	  
•  Hoge	  opleidingseisen	  
•  Meer	  gebruik	  complexe	  technologie	  
•  Dubbele	  vergrijzing	  
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Versterkend	  

Verzwakkend	  

•  Hogere	  parBcipaBe	  vrouwen	  arbeidsmarkt	  
•  Ontstaan	  langere	  loopbanen	  
•  Hogere	  arbeidsproducBviteit 	  	  
•  Ontwikkeling	  brede	  basisprofielen	  
•  Globalisering	  
•  Mantelzorg	  

5.	  Wie	  zorgt	  voor	  mij?	  

Bron:	  Sociaal	  Cultureel	  Planbureau	  (2015)	  

Werkenden	  die	  mantelzorg	  verlenen,	  naar	  uren	  hulp	  per	  week	  	  
(in	  procenten)	  a,b	  



In	  Nederland	  zijn	  naar	  rato	  minder	  medisch	  specialisten	  en	  ziekenhuizen	  dan	  in	  
andere	  landen,	  de	  bereikbaarheid	  van	  medisch	  specialisDsche	  zorg	  is	  echter	  
zeer	  goed	  
Het	  aantal	  ziekenhuizen	  per	  miljoen	  inwoners	  in	  Nederland	  is	  
relaBef	  laag.	  Zo	  zijn	  er	  in	  Nederland	  6	  ziekenhuizen	  per	  miljoen	  
inwoners,	  maar	  in	  bijvoorbeeld	  Franrijk	  ruim	  24	  per	  miljoen	  
inwoners.	  

Ook	  het	  aantal	  medisch	  specialisten	  per	  1.000	  inwoners	  is	  
relaBef	  laag.	  In	  Nederland	  vinden	  we	  per	  1.000	  inwoners	  1,84	  
medisch	  specialisten,	  waar	  er	  in	  Duitsland	  bijvoorbeeld	  2,36	  zijn.	  	  

Desondanks	  dat	  het	  aantal	  ziekenhuizen	  relaBef	  laag	  ligt	  in	  
Nederland,	  kan	  99,8%	  van	  de	  Nederlanders	  per	  auto	  binnen	  30	  
minuten	  een	  ziekenhuis	  bereiken	  door	  de	  hoge	  
bevolkingsdichtheid.	  
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Bron:	  NVZ	  (2015)	  Zorg	  toont,	  brancherapport	  ;	  RIVM	  (2014)	  

Aantal	  medisch	  specialisten	  en	  huisartsen	  per	  1.000	  inwoners	  (2013)	  

Aantal	  ziekenhuizen	  per	  miljoen	  inwoners	  (2013)	  

ReisDjd	  naar	  dichtstbijzijnde	  ziekenhuis	  (2014)	  



Het	  aantal	  medisch	  specialisten	  in	  Nederland	  neemt	  toe,	  bovendien	  vindt	  een	  
feminisering	  van	  het	  beroep	  plaats	  
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Bron:	  NVZ	  (2015)	  Zorg	  toont,	  brancherapport	  	  

Het	  aantal	  medisch	  specialisten	  sBjgt,	  net	  als	  het	  aantal	  
vacatures	  in	  ziekenhuizen.	  Medisch	  specialisten	  zijn	  
grotendeels	  mannelijk	  in	  de	  leefijdscategorie	  55+.	  In	  de	  
groep	  medisch	  specialisten	  jonger	  dan	  40	  zien	  we	  dat	  
het	  aandeel	  vrouwen	  groter	  is	  dan	  het	  aandeel	  
mannen.	  	  
In	  de	  komende	  jaren	  is	  een	  verdere	  feminisering	  van	  
het	  beroep	  te	  verwachten:	  de	  ouderen	  die	  uitstromen	  
zijn	  vooral	  mannen.	  

Medische	  specialisten	  in	  Nederland	  (x1.000)	   Openstaande	  vacatures	  in	  ziekenhuizen	  (%,	  per	  kwartaal)	  

Medisch	  specialisten	  naar	  lee\ijd	  en	  geslacht	  (2012)	  



Aantal	  aiossen	  met	  burn-‐outklachten	  daalt,	  maar	  werk-‐privé	  balans	  bewaren	  
kost	  hen	  meer	  energie	  
Uit	  onderzoek	  in	  2005	  bleek	  dat	  1	  op	  de	  5	  aiossen	  een	  burn-‐
out	  had.	  Recent	  onderzoek	  uit	  2015	  laat	  zien	  dat	  dit	  
percentage	  is	  gedaald	  van	  21%	  naar	  15%.	  Zelfrapportage	  
geef	  aan	  dat	  1%	  van	  de	  aiossen	  aan	  ernsBge	  burn-‐
outklachten	  leidt,	  9%	  ervaart	  enige	  (lichte)	  burn-‐outklachten.	  	  

Het	  percentage	  aiossen	  dat	  uitgeput	  is	  nam	  ook	  af:	  in	  2005	  
was	  dit	  nog	  30%,	  in	  2015	  daalde	  het	  naar	  percentage	  naar	  
26%.	  Dit	  percentage	  ligt	  hoger	  dan	  uitpuxng	  onder	  de	  
algemene	  beroepsbevolking	  (14%).	  

Ook	  de	  werkdruk	  en	  de	  emoBonele	  belasBng	  zijn	  afgenomen	  
in	  2015,	  ten	  opzichte	  van	  2005.	  Echter,	  de	  werk-‐privé	  balans	  
kosQe	  de	  aios	  in	  2015	  meer	  energie	  dan	  in	  2005.	  	  

Per	  specialisme	  zien	  we	  dat	  het	  percentage	  aiossen	  met	  
burn-‐out	  het	  hoogst	  ligt	  binnen	  de	  chirurgische	  specialismen.	  

De	  Jonge	  Specialist,	  beroepsvereniging	  voor	  aiossen,	  is	  een	  
parBj	  die	  zich	  inzet	  voor	  betere	  voorlichBng	  en	  begeleiding	  
voor	  de	  start	  van	  een	  opleiding	  geneeskunde,	  zodat	  
toekomsBge	  studenten	  een	  bewuste	  keuze	  maken.	  
Bovendien	  zet	  zij	  zich	  in	  om	  de	  aios	  meer	  inspraak	  te	  geven	  
in	  de	  opleiding.	  	  
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Bron:	  Landelijk	  vereniging	  van	  artsen	  in	  dienstverband	  (2013);	  Medisch	  
Contact	  (2016);	  Prins	  et	  al.	  (2010)	  

Het	  percentage	  aiossen	  met	  burn-‐out	  
symptomen,	  per	  specialisme,	  2013	  

Scores	  op	  burn-‐out	  domeinen,	  2015	  



=

•  Vernieuwingen	  en	  veranderingen	  op	  gebied	  van	  technologie	  
vinden	  in	  golven	  plaats	  en	  maken	  veranderingen	  noodzakelijk	  
in	  alle	  sectoren,	  ook	  de	  zorgsector.	  

•  We	  zien	  een	  toename	  van	  geavanceerde	  technologische	  
mogelijkheden	  in	  de	  zorg.	  Nano-‐	  en	  biotechnologieën	  en	  
farmaceuBca	  zorgen	  ervoor	  dat	  medische	  technologieën,	  
steeds	  kleiner,	  sneller	  en	  beter	  worden.	  De	  mogelijkheden	  zijn	  
eindeloos.	  

•  Technologische	  gebieden	  waarvan	  een	  grote	  impact	  op	  het	  
zorgstelsel	  wordt	  verwacht	  zijn	  de	  Toegenomen	  rekenkracht	  
(processoren	  en	  geheugen),	  Internet	  of	  Things	  en	  Big	  Data,	  
RoboBca,	  AlternaBeve	  energie,	  nieuwe	  materialen	  en	  3D-‐
printen.	  Deze	  gebieden	  hebben	  ook	  invloed	  op	  de	  wereld	  van	  
onderzoek	  en	  onderwijs.	  

	  

Deze	  trend	  is	  verder	  uitgewerkt	  in	  het	  thema	  ’Voorop	  bij	  
vernieuwing’	  in	  het	  visiedocument,	  met	  behulp	  van	  voorbeelden	  en	  
uitdagingen	  rond	  technologie.	  
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DefiniBe	  

ICT/eHealth	  |	  Farma/Biotech	  |	  Personalized	  Medicine	  |	  
Beeldvormende	  technologie	  |	  RoboBca	  |	  DomoBca	  |	  Nutritech	  |	  
Big	  Data	  

	  

6.	  Toenemende	  technologische	  ontwikkeling	  



+

-‐

•  Toename	  technologische	  mogelijkheden	  
•  Hoog	  opgeleide	  samenleving	  faciliteert	  implementaBe	  

technologie	  
•  Digitalisering	  van	  de	  samenleving	  	  
•  Vraag	  naar	  efficiënBe	  	  
•  Focus	  op	  kostenbeheersing	  in	  de	  zorg	  
•  Focus	  op	  zelfstandigheid	  en	  zelfredzaamheid	  
•  Opkomst	  personalized	  medicine	  
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Versterkend	  

Verzwakkend	  

•  InnovaBe	  vraagt	  om	  hoge	  investeringen	  
•  GeneraBekloof	  en	  analfabeBsme	  
•  Geen	  duidelijke	  grenzen	  privacy	  vastgesteld	  
•  Kansen	  voor	  toename	  van	  digitale	  criminaliteit	  	  
•  Onoverzichtelijke	  informaBe	  en	  keuzestress	  
•  Vraag	  naar	  opgeleiden	  op	  gebied	  van	  ICT/informaBca	  is	  

groter	  dan	  aanbod	  
•  Achterblijvende	  infrastructuur	  die	  toepassing	  van	  

technologie	  (bijvoorbeeld	  big	  data	  toepassingen)	  vertraagt	  	  	  

6.	  Toenemende	  technologische	  ontwikkeling	  

Bron:	  KPMG	  (2016)	  Technology	  Trends	  Index	  

Technology	  Buzz	  in	  Health	  &	  Life	  Science	  sector	  



VWS	  gaat	  in	  2016	  en	  2017	  in	  totaal	  ruim	  €127	  miljoen	  investeren	  in	  duurzame	  
medisch	  technologische	  innovaDe	  	  
Onderwerpen	  die	  centraal	  staan	  in	  de	  kamerbrief:	  

1.  Inspelen	  op	  wat	  mensen	  nodig	  hebben,	  eindgebruikers	  betrekken	  bij	  R&D	  

2.  Personalized	  medicine	  (geneeskunde	  op	  maat)	  

3.  NaBonaal	  icoon	  (baanbrekende	  innovaBeve	  projecten,	  zoals	  de	  organoid	  technologie	  met	  gekweekte	  stamcellen)	  

4.  Versterking	  van	  kankeronderzoek	  

5.  Data-‐infrastructuur	  ten	  behoeve	  van	  wetenschappelijk	  onderzoek	  

6.  ImplementaBe	  van	  innovaBes,	  met	  als	  doel	  opschaling	  en	  implementaBe	  van	  innovaBes	  die	  bewezen	  meerwaarde	  hebben	  en	  
kosteneffecBef	  zijn	  

7.  Aanpassing	  van	  zorgopleidingen	  nodig	  

8.  ReducBe	  administraBeve	  lasten	  voor	  innovaBeve	  LSH-‐bedrijven	  

9.  Samenwerken	  met	  Europa	  

10.  InternaBonalisering	  en	  export	  van	  zorg	  
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Bron:	  Kamerbrief:	  Medisch	  technologische	  innova;e	  en	  topsector	  Life	  Sciences	  and	  Health,	  5	  
oktober	  2015	  
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InventarisaDe	  van	  bestaande	  en	  verwachte	  technologische	  innovaDes	  in	  de	  
wereld	  van	  de	  paDënt	  en	  de	  medisch	  specialist	  



InventarisaDe	  van	  bestaande	  en	  verwachte	  technologische	  innovaDes	  in	  de	  
wereld	  van	  het	  onderwijs	  en	  onderzoek	  	  
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• Virtuele dissectie
• Big Data
• Microchips clinical trials
• Virtual-digital brains
• Quantum Computing*

• Virtuele dissectie
• Virtual-digital brains
• Google Glass
• 3D-printing
• Holografische data input
• Gaming
• Affective computing*

De wereld van
het onderzoek

De wereld van 
het onderwijs

Voorzorg Diagnose Behandeling Nazorg



Door	  investeringen	  in	  technologische	  en	  biologische	  innovaDes	  komen	  steeds	  
meer	  nieuwe	  geneesmiddelen	  op	  de	  markt	  

Door	  investeringen	  in	  	  medisch-‐
technologische	  en	  biologische	  
ontwikkelingen	  komen	  steeds	  meer	  
nieuwe	  geneesmiddelen	  op	  de	  markt.	  
De	  farmaceuBsche	  sector	  heef	  het	  
grootste	  aandeel	  percentage	  van	  de	  
sectoren	  in	  de	  totale	  wereldwijde	  R&D	  
investeringen.	  Er	  wordt	  ruim	  €91	  
miljard	  per	  jaar	  geïnvesteerd	  in	  de	  
farma-‐	  en	  biotechnologie	  sector.	  	  
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Bron:	  Europese	  Commissie	  (2013)	  EU	  Industrial	  R&D	  investment	  Scoreboard	  



Personalized	  medicine	  wordt	  steeds	  vaker	  toegepast	  in	  de	  prakDjk	  
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Bron:	  Personalized	  Medicine	  CoaliBon	  (2014)	  Personalized	  Medicine	  by	  the	  numbers;,	  Bayer	  
Research	  (2011)	  Personalized	  medicine	  against	  cancer	  

Verschillende	  mensen	  reageren	  op	  een	  verschillende	  manier	  op	  eenzelfde	  behandeling.	  Zo	  kan	  het	  dat	  een	  behandeling	  bij	  de	  ene	  groep	  
paBënten	  succesvol	  aanslaat,	  maar	  bij	  de	  andere	  groep	  geen	  verandering	  teweeg	  brengt	  of	  zelfs	  een	  negaBef	  effect	  heef.	  De	  reden	  
hiervoor	  is	  dat	  het	  geneBsch	  en	  metabolisch	  profiel	  van	  iedere	  individuele	  paBënt	  de	  werking	  van	  een	  behandeling	  beïnvloedt.	  Bij	  
personalized	  medicine	  worden	  deze	  individuele	  patronen	  meegenomen	  in	  de	  diagnose	  fase.	  Biomaker	  diagnosBek	  wordt	  ingezet	  om	  
paBënten	  in	  groepen	  te	  verdelen	  op	  basis	  van	  gelijke	  karakterisBeken.	  Dit	  wordt	  gebruikt	  om	  de	  best	  passende	  individuele	  behandeling	  
samen	  te	  stellen.	  Hierdoor	  ontstaat	  een	  gepersonaliseerde	  behandeling,	  waar	  paBënten	  van	  kunnen	  profiteren.	  	  



The	  Human	  Genome	  Project	  biedt	  inzichten	  voor	  nieuwe	  onderzoeken	  en	  
toepassingen	  op	  het	  gebied	  van	  biogeneDca	  
Het	  Human	  Genome	  Project	  (HGP)	  is	  project	  dat	  in	  1990	  van	  start	  
is	  gegaan	  om	  de	  structuur	  van	  het	  menselijk	  DNA	  volledig	  in	  beeld	  
te	  brengen.	  Het	  project	  heef	  nieuwe	  onderzoeken	  mogelijk	  
gemaakt	  op	  gebied	  van	  geneBca.	  

Voorbeelden	  van	  recente	  onderzoeken	  op	  het	  gebied	  van	  
biogeneBca	  zijn:	  

•  Het	  UMC	  Groningen	  is	  aan	  het	  begin	  van	  2016	  van	  start	  
gegaan	  met	  een	  onderzoek	  waarbij	  stellen	  die	  van	  plan	  zijn	  
om	  kinderen	  te	  krijgen,	  zich	  geneBsch	  kunnen	  laten	  testen	  op	  
de	  kans	  dat	  ze	  een	  baby	  krijgen	  met	  een	  van	  de	  meest	  
voorkomende	  ernsBge	  ziekten.	  Het	  is	  het	  eerste	  experiment	  
in	  Nederland	  waarbij	  mensen	  zonder	  bekend	  risico	  op	  
erfelijke	  ziekten	  zich	  kunnen	  laten	  testen	  hierop.	  	  

•  In	  februari	  2016	  is	  het	  toepassen	  van	  geneBsche	  modificaBe	  
op	  menselijke	  embryo’s	  in	  Groot-‐BriQannië	  goedgekeurd.	  De	  
techniek	  moet	  ervoor	  zorgen	  dat	  er	  heel	  nauwkeurig	  een	  
defect	  in	  de	  geneBsche	  code	  gerepareerd	  kan	  worden.	  	  

December	  2016	   49	  

Bron:	  NRC	  (2016);	  the	  Guardian	  (2016);	  Genome.gov,	  (2016)	  



De	  wereldwijde	  markt	  voor	  nanotechnologie	  groeit	  razendsnel	  

Nanotechnologie	  is	  een	  verzamelnaam	  voor	  toepassingen	  en	  technieken	  die	  werken	  op	  een	  schaal	  van	  1	  tot	  100	  nanometer.	  
Nanotechnologie	  in	  de	  zorg	  kan	  bijvoorbeeld	  worden	  ingezet	  bij	  diagnosBek	  en	  het	  toedienen	  van	  medicaBe.	  

De	  verwachBng	  is	  dat	  de	  komende	  jaren	  steeds	  meer	  medische	  nano-‐toepassingen	  beschikbaar	  komen,	  bijvoorbeeld	  voor	  de	  
behandelingen	  tegen	  kanker	  of	  onvruchtbaarheid.	  
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Bron:	  James,	  Highsmith	  &	  Evers	  (2014)	  Nanotechnology	  Markets	  in	  Healthcare	  &	  Medicine	  

Globale	  markt	  van	  nano-‐onderdelen	  
in	  Biotechnologie	  en	  Farmacie	  

Ontwikkeling	  nanotechnologie	  



Nieuwe	  diagnosDsche	  technologieën	  maken	  het	  mogelijk	  om	  
gebruiksvriendelijk	  en	  betaalbaar	  een	  diagnose	  te	  stellen	  
De	  Scanadu	  Scouttm	  is	  een	  ‘’invesBgaBonal	  
device’’/medical	  tricorder	  die	  non-‐invasief	  
vitale	  parameters	  meet	  en	  zo	  consumenten	  
de	  mogelijkheid	  biedt	  om	  hun	  gezondheid	  
zelf	  te	  monitoren.	  

Door	  het	  apparaat	  10	  seconden	  tegen	  je	  
voorhoofd	  te	  houden	  wordt	  je	  bloeddruk,	  
hartslag,	  temperatuur	  en	  zuurstofsaturaBe	  
bepaald,	  die	  af	  te	  lezen	  zijn	  op	  je	  
smartphone.	  	  

De	  Scanadu	  Scouttm	  	  zit	  nog	  in	  de	  
ontwikkelingsfase	  en	  wordt	  momenteel	  in	  
klinische	  trials	  	  getest.	  De	  Scanadu	  Scouttm	  
is	  een	  van	  de	  finalisten	  van	  de	  Qualcomm	  
Tricorder	  XPrize,	  een	  compeBBe	  in	  de	  
zoektocht	  naar	  de	  beste	  medical	  tricorder.	  
Begin	  2017	  zal	  de	  winnaar	  worden	  gekozen,	  
waarbij	  een	  vereiste	  is	  dat	  de	  winnaar	  5	  
vitale	  parameters	  moet	  kunnen	  meten	  als	  
het	  kunnen	  herkennen	  van	  13	  verschillende	  
ziekten.	  De	  toekomst	  van	  de	  
gezondheidszorg	  zal	  deels	  door	  deze	  
apparaten	  worden	  bepaald.	  	  
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Bron:	  www.scanadu.com/scout	  



Big	  Data:	  hot	  topic	  in	  de	  gezondheidssector	  

De	  V’s	  van	  Big	  Data	  
Volgens	  Mark	  Beyer	  en	  Douglas	  Laney	  (2012)	  van	  het	  
onderzoeksbureau	  Gartner	  bestaat	  het	  begrip	  ‘Big	  
Data’	  uit	  de	  zogenaamde	  drie	  V’s:	  volume,	  velocity	  en	  
variety.	  	  
Volume	  staat	  voor	  de	  grote	  hoeveelheden	  aan	  data.	  
Dagelijks	  creëren	  we	  2,5	  triljoen	  gigabyte	  aan	  data,	  
90%	  van	  alle	  wereldwijde	  data	  is	  in	  de	  laatste	  twee	  
jaar	  gecreëerd.	  	  
Velocity	  omschrijf	  de	  snelheid	  die	  kenmerkend	  is	  
waarmee	  data	  gegenereerd	  worden,	  veranderen	  en	  
zich	  verspreiden.	  	  
Daarnaast	  zijn	  de	  verschillende	  vormen	  van	  data	  ook	  
van	  belang:	  variety.	  	  
TensloQe	  is	  er	  tegenwoordig	  in	  de	  literatuur	  nog	  een	  
V	  toegevoegd,	  namelijk	  veracity:	  de	  betrouwbaarheid	  
of	  integriteit	  van	  al	  deze	  data	  waar	  analyses	  op	  
toegepast	  worden.	  Van	  veel	  data	  is	  immers	  onbekend	  
door	  wie	  en	  op	  welke	  manier	  het	  gegenereerd	  is.	  	  
Volgens	  het	  InsBtute	  for	  Health	  Technology	  
TransformaBon	  (2013)	  zijn	  de	  verschillende	  soorten	  
data	  die	  tot	  uiBng	  komen	  in	  de	  gezondheidszorg	  in	  vijf	  
verschillende	  categorieën	  of	  informaBestromen	  te	  
onderscheiden,	  deze	  zijn	  weergegeven	  in	  de	  tabel	  
hiernaast.	  
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Bron:	  TrendiBon	  (2015)	  Big	  Data	  in	  de	  gezondheidszorg	  

Categorieën	  	   Voorbeelden	  

Internet	  en	  social	  
media	   Facebook,	  TwiQer,	  LinkedIn	  etc.	  

Machine	  2	  machine	   Data	  uit	  sensoren,	  data	  uit	  een	  medicaBedispenser	  

TransacBe	  data	  	   DeclaraBegegevens	  en	  andere	  gegevens	  uit	  de	  financiële	  
en	  informaBestromen	  in	  de	  gezondheidszorg	  

Biometrische	  data	   Röntgenfoto's	  en	  ander	  beeldmateriaal,	  
vingerafdrukken,	  geneBsche	  informaBe,	  irisscans	  etc.	  	  	  

‘Human-‐generated’	  
data	  

Door	  mensen	  ingevoerde	  data,	  EPD,	  aantekeningen,	  e-‐
mails	  

Vijf	  verschillende	  soort	  informaDestromen	  

Center	  for	  Personalized	  Cancer	  Treatment	  
Zorginstellingen	  verzamelen	  van	  oudsher	  veel	  gegevens.	  Big	  data	  gaat	  
over	  het	  geautomaBseerd	  analyseren	  van	  deze	  gegevens	  om	  kennis	  te	  
genereren.	  Een	  Nederlands	  voorbeeld	  van	  de	  toepassing	  van	  big	  data	  
is	  het	  Center	  for	  Personalized	  Cancer	  Treatment.	  Hier	  vergelijken	  
instellingen	  het	  geneBsch	  materiaal	  van	  duizenden	  paBënten.	  Een	  
analyse	  laat	  zien	  welke	  behandeling	  geschikt	  is	  voor	  een	  individu:	  een	  
behandeling	  op	  maat.	  



De	  mogelijkheden	  en	  de	  markt	  voor	  3D	  printen	  groeien,	  ook	  in	  de	  zorg	  

De	  definiBe	  van	  ASTM	  interna;onal*	  beschrijf	  3D	  printen	  als	  het	  
proces	  van	  het	  samenvoegen	  van	  laagjes	  vloeistof	  of	  poeder	  om	  
vervolgens	  met	  behulp	  van	  een	  3D	  printer	  een	  3D	  object	  te	  maken.	  
maakt	  op	  basis	  van	  een	  digitale	  bouwtekening	  een	  driedimensionaal	  
object.	  Om	  een	  3D-‐object	  te	  printen	  zijn	  er	  veel	  verschillende	  
technologieën.	  	  

De	  markt	  voor	  3D	  printen	  groeit	  en	  zal	  volgens	  onderzoek	  de	  
komende	  jaren	  alleen	  maar	  blijven	  groeien.	  Vooral	  de	  impact	  van	  3D	  
printen	  op	  de	  gezondheidszorg	  zal	  in	  de	  komende	  jaren	  sBjgen.	  
Door	  3D	  printen	  wordt	  het	  mogelijk	  kosten	  te	  besparen,	  Bjd	  te	  
winnen	  en	  ondersteuning	  te	  bieden	  bij	  complexe	  behandelingen	  en	  
onderzoek.	  	  

Hoewel	  de	  toepassing	  van	  3D	  printen	  in	  de	  zorgsector	  nog	  in	  de	  
kinderschoenen	  staat,	  wordt	  het	  printen	  van	  boBmplantaten	  en	  
modellen	  al	  veelvuldig	  gebruikt	  met	  succesvolle	  resultaten.	  Het	  
LUMC	  heef	  een	  baby	  van	  3	  maanden	  met	  een	  complexe	  
hartafwijking	  geopereerd	  met	  behulp	  van	  een	  
geprint	  3D	  hartmodel.	  Toepassing	  van	  deze	  techniek	  kan	  voorkomen	  
dat	  kostbare	  behandelBjd	  wordt	  verspild.	  	  
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Bron:	  Data	  AT	  Kearney	  (2015)	  via	  consultancy.uk,	  
*ASTM	  InternaBonal	  is	  marktleider	  in	  het	  zeQen	  van	  internaBonale	  standaarden	  

De	  groei	  van	  de	  wereldwijde	  markt	  voor	  3D	  printen	  	  
(dollars,	  biljoen)	  

Marktaandeel	  van	  de	  gezondheidssector	  in	  de	  omzet	  
van	  3D	  printen	  



De	  hybride	  operaDekamer	  wordt	  steeds	  vaker	  toegepast	  in	  Nederlandse	  
ziekenhuizen	  
Een	  hybride	  operaBekamer	  (OK)	  is	  een	  high	  
tech	  versie	  van	  de	  tradiBonele	  OK.	  Het	  is	  een	  
ruimte	  die	  voldoet	  aan	  alle	  strenge	  eisen	  van	  
een	  OK	  met	  daarin	  ingebouwde	  
radiologische	  of	  cardiologische	  apparatuur.	  
Alle	  technologie	  is	  zoveel	  mogelijk	  
geïntegreerd	  in	  de	  wanden	  en	  het	  plafond.	  
De	  hybride	  OK	  wordt	  voornamelijk	  ingezet	  
voor	  zware	  en	  complexe	  behandelingen.	  In	  
2011	  opende	  het	  St.	  Antonius	  Ziekenhuis	  
Utrecht/Nieuwegein	  als	  eerste	  Nederlandse	  
ziekenhuis	  de	  hybride	  OK.	  In	  de	  afgelopen	  
jaren	  zijn	  meerdere	  ziekenhuizen	  voorzien	  
van	  een	  hybride	  OK.	  	  

Een	  voorbeeld	  is	  dat	  in	  maart	  2016	  het	  OK-‐
complex	  van	  het	  Elisabeth-‐TweeSteden	  
Ziekenhuis	  (ETZ)	  in	  Tilburg	  uitgebreid	  werd	  
met	  twee	  hypermoderne	  hybride	  
operaBekamers.	  Deze	  kamers	  zijn	  de	  eerste	  
hybride	  operaBekamers	  in	  Europa	  waar	  
zowel	  trauma-‐,	  vaat-‐	  en	  neurochirurgie	  als	  
orthopedische	  chirurgische	  ingrepen	  worden	  
uitgevoerd.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  
meerdere	  chirurgen	  tegelijkerBjd	  een	  
traumapaBënt	  opereren.	  	  
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Bron:	  Sint	  Antonius	  Ziekenhuis	  (website)	  en	  Elisabeth-‐TweeSteden	  Ziekenhuis	  (website)	  
(2016)	  en	  diverse	  nieuwsarBkelen	  

Hybride	  operaDe	  kamer	  in	  het	  
Elisabeth-‐TweeSteden	  Ziekenhuis	  	  



=

•  Er	  komen	  steeds	  meer	  innovaBeve	  oplossingen	  op	  de	  markt	  
om	  connecBviteit	  te	  faciliteren.	  ConnecBviteit	  in	  de	  zorg	  
houdt	  in	  dat	  de	  paBënt	  van	  nu	  steeds	  meer,	  met	  behulp	  van	  
technologie,	  in	  verbinding	  kan	  staan	  met	  de	  zorgprofessional	  
ongeacht	  Bjd	  en	  plaats.	  	  

•  Digitale	  hulpmiddelen	  worden	  steeds	  vaker	  ingezet	  voor	  
communicaBe	  tussen	  zorgprofessionals	  en	  zorgprofessional	  
en	  paBënt	  en	  voor	  het	  vastleggen	  en	  delen	  van	  gegevens.	  

•  De	  toenemende	  mogelijkheden	  in	  toegang	  tot	  informaBe	  en	  
de	  mogelijkheid	  	  om	  informaBe	  uit	  te	  wisselen	  faciliteert	  
transparanBe	  in	  de	  zorg.	  De	  zorgconsument	  kan	  steeds	  vaker	  
zorg	  kiezen	  op	  basis	  van	  online	  beschikbare	  
kwaliteitsinformaBe	  op	  basis	  van	  kwaliteitsindicatoren	  die	  
zorgaanbieders	  aanleveren.	  	  

•  De	  uitwisseling	  van	  informaBe	  door	  de	  inzet	  van	  ICT	  vraagt	  
om	  zorg	  en	  precisie.	  Op	  verschillende	  manieren	  kan	  de	  
conBnuïteit	  en	  kwaliteit	  van	  zorg	  in	  gevaar	  worden	  gebracht,	  
bijvoorbeeld	  door	  de	  dreiging	  van	  digitale	  criminaliteit.	  	  
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DefiniBe	  

sociale	  media	  |	  wearables	  |	  pgd/epd	  |	  privacy	  |	  internet	  of	  
things	  |	  digitalisering	  |	  toegankelijkheid	  van	  informaBe	  over	  
zorgaanbod	  |	  kiesbeter.nl	  

	  

7.	  ConnecDviteit	  en	  transparanDe	  



+

-‐

•  Digitalisering	  
•  Internet	  of	  Things	  
•  Verbetering	  digitale	  zorginfrastructuur	  
•  Toenemende	  technologische	  mogelijkheden	  
•  SBmulerend	  beleid	  van	  overheid	  
•  Toenemende	  belangen	  en	  mogelijkheden	  Big	  Data	  
•  Opkomst	  personalized	  care	  
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Versterkend	  

Verzwakkend	  

•  Behoefe	  aan	  zekerheid	  en	  toename	  keuzestress	  
•  Angst	  voor	  misbruik	  gevoelige	  informaBe	  
•  Toenemende	  privacy	  vraagstukken	  
•  Noodzaak	  vaststellen	  standaarden	  
•  Digibeten	  	  

7.	  ConnecDviteit	  en	  transparanDe	  

Bron:	  CBS	  (2015)	  

Gebruik	  internet	  naar	  lee\ijd	  



Een	  kwart	  van	  de	  Nederlanders	  gaf	  in	  2013	  aan	  via	  sociale	  media	  te	  willen	  
communiceren	  met	  hun	  zorgprofessional	  
De	  afgelopen	  jaren	  steeg	  het	  gebruik	  van	  sociale	  media	  onder	  de	  Nederlanders,	  onder	  alle	  leefijden.	  Men	  is	  steeds	  meer	  gewend	  dat	  
sociale	  media	  worden	  ingezet	  om	  te	  communiceren,	  waardoor	  ook	  de	  verwachBng	  groeit	  dat	  sociale	  media	  worden	  ingezet	  ten	  
behoeve	  van	  communicaBe	  in	  de	  zorg.	  Belemmerende	  factoren	  zoals	  gebruikersproblemen	  met	  mobiele	  toestellen	  zullen	  naar	  
verwachBng	  afnemen.	  

Uit	  het	  onderzoek	  van	  Van	  de	  Belt	  (2013)	  is	  gebleken	  dat	  1	  op	  de	  4	  Nederlanders	  aangeef	  graag	  van	  sociale	  media	  gebruik	  te	  maken	  
om	  met	  de	  arts	  te	  communiceren.	  Daarnaast	  heef	  1	  op	  de	  5	  Nederlanders	  aangegeven	  graag	  via	  een	  webcam	  communiceren	  met	  de	  
arts.	  
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Bron:	  Van	  de	  Belt	  et	  al.	  (2013).	  Internet	  and	  social	  media	  for	  health-‐related	  informaBon	  and	  
communicaBon	  in	  health	  care:	  preferences	  of	  the	  Dutch	  general	  populaBon;	  CBS	  (2015)	  

Dagelijks	  gebruik	  van	  sociale	  media	  onder	  Nederlanders	   Gebruik	  sociale	  media	  naar	  lee\ijd	  



In	  Nederland	  is	  de	  toegankelijkheid	  tot	  internet	  hoog,	  vergeleken	  met	  andere	  
landen	  in	  Europa	  
In	  2014	  had	  96%	  van	  de	  huishoudens	  in	  Nederland	  internet	  toegang.	  In	  geheel	  Europa	  is	  dit	  gemiddeld	  81%.	  

Bijna	  1,2	  miljoen	  Nederlanders	  hadden	  in	  2015	  nog	  nooit	  internet	  gebruikt.	  Dat	  is	  8%	  van	  de	  personen	  van	  12	  jaar	  of	  ouder.	  De	  
voornaamste	  groep	  mensen	  die	  niet	  acBef	  is	  op	  internet	  zijn	  de	  ouderen:	  in	  2015	  had	  50%	  van	  de	  75-‐plussers	  nog	  nooit	  internet	  
gebruikt.	  Dit	  percentage	  neemt	  af,	  met	  name	  doordat	  mensen	  die	  al	  internet	  gebruikten	  de	  75	  passeren.	  Van	  alle	  mensen	  die	  geen	  
internet	  gebruiken,	  heef	  4	  op	  de	  10	  mensen	  wel	  een	  internetverbinding	  thuis.	  De	  redenen	  om	  het	  niet	  te	  gebruiken	  variëren	  van	  geen	  
interesse	  in	  gebruik	  tot	  gebrek	  aan	  kennis	  en	  vaardigheden	  of	  kosten.	  	  
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Bron:	  Eurostat	  (2013);	  CBS	  (2016)	  

Toegang	  tot	  internet	  in	  Europa,	  per	  huishouden,	  per	  inkomenskwarDel	  



eHealth	  speelt	  een	  steeds	  grotere	  rol	  in	  de	  Nederlandse	  zorg	  

Van	  de	  paBënten	  die	  het	  afgelopen	  jaar	  zelfmeBngen	  
verrichBngen	  (40%	  van	  de	  chronische	  zieken,	  36%	  van	  
de	  kwetsbare	  ouderen),	  zijn	  het	  gewicht,	  bloeddruk	  en	  
bloedsuiker	  de	  meest	  gemeten	  waarden.	  
	  
Van	  het	  aantal	  zelfmeBngen	  die	  door	  chronische	  zieken	  
worden	  verricht	  deelt	  53%	  de	  informaBe	  met	  een	  
zorgverlener.	  14%	  van	  de	  chronische	  zieken	  deelt	  deze	  
informaBe	  elektronisch.	  	  
	  
Een	  groot	  deel	  van	  de	  chronisch	  zieken	  zegt	  nog	  niet	  
geïnformeerd	  te	  zijn	  over	  de	  mogelijkheden	  van	  
elektronische	  inzage	  van	  de	  eigen	  medische	  gegevens	  
van	  de	  verleende	  ziekenhuiszorg.	  	  
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Bron:	  Nivel	  &	  NicBz	  (2015)	  Dan	  kan	  ik	  er	  misschien	  zelf	  iets	  aan	  doen'	  -‐	  tussenrapport	  eHealth-‐monitor	  

Het	  aantal	  zelfmeDngen	  dat	  wordt	  gedeeld	  met	  zorgverleners	  

Ervaringen	  met	  toegang	  tot	  medische	  gegevens	  



Een	  groot	  deel	  van	  de	  medisch	  specialisten	  is	  posiDef	  over	  gebruik	  van	  eHealth	  

Bijna	  90%	  van	  de	  Medisch	  Specialisten	  geef	  aan	  
posiBeve	  effecten	  te	  ervaren	  van	  elektronische	  
informaBe-‐uitwisseling	  met	  andere	  zorgverleners	  in	  
het	  afgelopen	  jaar.	  	  	  
	  
Genoemde	  posiBeve	  effecten	  van	  het	  toepassen	  van	  
elektronische	  informaBe-‐uitwisseling	  door	  medisch	  
specialisten	  zijn	  o.a.	  waargenomen	  verbetering	  van	  
de	  kwaliteit	  van	  de	  zorgverlening	  (66%),	  verbetering	  
van	  de	  efficiency	  van	  onze	  zorgverlening	  (68%)	  en	  
versnelde	  beschikbaarheid	  van	  informaBe	  over	  	  
paBënten	  (66%).	  	  
	  
68%	  van	  de	  Medisch	  specialisten	  geef	  aan	  
belemmeringen	  te	  ervaren	  bij	  het	  toepassen	  van	  
elektronische	  informaBe-‐uitwisseling.	  De	  meest	  
genoemde	  belemmeringen	  zijn	  o.a.	  dat	  systemen	  
slecht	  of	  in	  het	  geheel	  niet	  gekoppeld	  kunnen	  
worden	  (60%)	  en	  gebrek	  aan	  technisch	  support	  
(46%).	  	  
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Bron:	  NicBz	  (2015)	  Tussen	  vonk	  en	  vlam	  

Percentage	  artsen	  dat	  aangee\	  posiDeve	  effecten	  te	  ervaren	  van	  
elektronische	  informaDe-‐uitwisseling	  met	  andere	  zorgverleners	  	  

Top	  5	  genoemde	  posiDeve	  effecten	  van	  het	  toepassen	  van	  
elektronische	  informaDe-‐uitwisseling,	  onder	  de	  artsen	  die	  

posiDeve	  effecten	  ervaren	  	  



Toenemende	  aandacht	  voor	  het	  persoonlijk	  gezondheidsdossier	  

Een	  Persoonlijk	  Gezondheidsdossier	  (PGD)	  is	  een	  digitaal	  hulpmiddel	  
waar	  medische	  gegevens	  in	  verzameld	  worden.	  In	  de	  PGD	  verzamelt	  
de	  paBënt	  deze	  gegevens	  zelf,	  zodat	  hij	  of	  zij	  volledig	  overzicht	  heef	  
van	  zijn/haar	  eigen	  dossier.	  

De	  paBënt	  is	  eigenaar	  van	  het	  PGD,	  heef	  alBjd	  toegang	  tot	  de	  
medische	  gegevens	  en	  bepaalt	  zelf	  aan	  welke	  arts	  of	  hulpverlener	  
hij/zij	  toegang	  heef.	  Het	  gaat	  in	  het	  geval	  van	  een	  PGD	  niet	  om	  één	  
dossier,	  maar	  om	  een	  samenhangend	  stelsel	  van	  PGD	  diensten,	  
zoals	  registraBe	  van	  acBviteit	  en	  vitale	  funcBes	  en	  bijvoorbeeld	  een	  
downloadknop	  in	  zorgportalen	  van	  zorginstellingen.	  
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Bron:	  Zorgvisie	  (2016);	  PaBëntenfederaBe	  Nederland	  (2016)	  Doorpakken	  met	  PGD’s,	  

In	  de	  prakBjk	  zien	  we	  dat	  PGD	  iniBaBeven	  in	  Nederland	  vaak	  
kleinschalig	  blijven	  en	  beperkt	  tot	  één	  doelgroep,	  of	  
verbonden	  met	  één	  zorgaanbieder.	  PaBëntenfederaBe	  
Nederland	  starQe	  het	  programma	  Doorpakken	  met	  PGD’s.	  Zij	  
idenBficeren	  4	  barrières:	  

1.  Gebrek	  aan	  een	  duurzaam	  businessmodel	  
2.  Gebrek	  aan	  informaBe-‐uitwisseling	  
3.  Vraagstukken	  rondom	  vertrouwen,	  beveiliging	  en	  privacy	  
4.  Gebrek	  aan	  bekendheid	  met	  de	  mogelijkheden	  en	  

beschikbaarheid	  van	  PGD’s	  

Het	  programma	  van	  de	  PaBëntenfederaBe	  Nederland	  focust	  
in	  2016	  op	  5	  projecten:	  
	  
1.  Uitwerken	  van	  financieringsmodaliteiten	  
2.  Uitwerken	  van	  basiseisen	  aan	  een	  PGD	  
3.  Realiseren	  van	  afsprakenstelsel	  ten	  behoeve	  van	  

vertrouwen	  
4.  Vaststellen	  PGD	  standaarden	  informaBe-‐uitwisseling	  
5.  Opstellen	  regieprogramma	  2017	  en	  verder	  

Voorbeeld	  
	  

UMC	  Utrecht	  lanceerde	  in	  2015	  een	  paBëntportaal.	  Dit	  portaal	  is	  
beschikbaar	  voor	  alle	  paBënten	  en	  wordt	  gebruikt	  door	  alle	  zorgverleners	  en	  
voor	  alle	  specialismen	  in	  het	  UMC.	  Alle	  medische	  gegevens,	  zoals	  
behandelverslagen	  en	  meBngen,	  worden	  real-‐Bme	  beschikbaar	  gesteld	  aan	  
de	  paBënt.	  	  
	  
	  
	  

Zorgvisie:	  UMC	  Utrecht	  breidt	  portaal	  uit	  



Het	  jaar	  2015	  is	  volgens	  Edith	  Schippers	  het	  Jaar	  van	  de	  transparanDe,	  de	  focus	  
ligt	  op	  informaDevoorziening	  voor	  de	  paDënt	  en	  verbetering	  van	  kwaliteit	  van	  
informaDe	  
Uit	  de	  Kamerbrief	  Het	  jaar	  van	  transparan;e	  blijkt	  dat	  de	  volgende	  
doelen	  zijn	  gesteld:	  

•  InformaBe	  voor	  paBënten	  over	  de	  kwaliteit	  van	  het	  zorgaanbod	  
komt	  versneld	  beschikbaar.	  

•  Mensen	  die	  informaBe	  zoeken	  en	  niet	  weten	  waar	  ze	  moeten	  
beginnen,	  vinden	  op	  KiesBeter	  de	  weg	  naar	  betrouwbare	  
informaBe.	  Daarbij	  gaan	  we	  niet	  overdoen	  wat	  andere	  parBjen	  
al	  goed	  hebben	  geregeld.	  Het	  is	  ook	  niet	  realisBsch	  te	  
veronderstellen	  dat	  één	  overheidssite	  antwoord	  geef	  op	  alle	  
vragen	  en	  dat	  is	  ook	  niet	  nodig.	  Het	  is	  wel	  de	  ambiBe	  dat	  
paBënten	  via	  de	  overheid	  de	  weg	  kunnen	  vinden	  naar	  
betrouwbare	  informaBe	  zoals	  bijvoorbeeld	  op	  www.thuisarts.nl	  
en	  www.zorgkaartnederland.nl.	  KiesBeter.nl	  is	  aanvullend	  en	  
biedt	  alleen	  wat	  andere	  websites	  niet	  bieden.	  

•  Richtlijn-‐	  en	  indicatorontwikkeling	  en	  het	  begrijpelijk	  maken	  
ervan	  krijgt	  een	  stevige	  impuls.	  	  

•  De	  paBënt	  krijgt	  vooraf	  meer	  inzage	  in	  de	  kosten	  van	  een	  
behandeling.	  
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Bron:	  VWS	  (2015)	  kamerbrief	  Het	  jaar	  van	  transparanBe	  	  

ZorginsDtuut	  Nederland	  &	  transparanDe	  
ZorginsBtuut	  Nederland	  speelt	  een	  belangrijke	  rol	  
door	  o.a.	  het	  bevorderen	  van	  de	  kwaliteit	  van	  zorg	  
door	  zorgaanbieders,	  zorgverzekeraars	  en	  
paBëntenorganisaBes	  te	  helpen	  bij	  het	  ontwikkelen	  
van	  kwaliteitsstandaarden,	  deze	  te	  registreren	  en	  
te	  ontsluiten.	  Op	  die	  wijze	  kunnen	  alle	  parBjen	  zien	  
waar	  welke	  kwaliteit	  van	  zorg	  wordt	  geleverd.	  
	  
Op	  de	  TransparanBekalender	  (beheerd	  door	  
ZorginsBtuut	  Nederland)	  staat	  met	  welke	  
meeBnstrumenten	  (kwaliteitsindicatoren	  en	  
vragenlijsten)	  de	  kwaliteit	  van	  de	  verleende	  zorg	  
gemeten	  wordt.	  Dit	  zijn	  meeBnstrumenten	  die	  zijn	  
opgenomen	  in	  het	  register	  waarvan	  parBjen	  
hebben	  aangegeven	  dat	  de	  uitkomsten	  bedoeld	  zijn	  
voor	  keuze-‐informaBe	  en	  zorginkoop.	  Ook	  wordt	  
aangegeven	  wanneer	  meetgegevens	  aangeleverd	  
worden	  bij	  ZorginsBtuut	  Nederland.	  



=

•  Zorg	  krijgt	  aandacht	  van	  media	  rondom	  zowel	  succes	  als	  
mislukking.	  In	  diverse	  media	  worden	  zorgaanbieders	  
vergeleken	  op	  basis	  van	  tal	  van	  kenmerken.	  Door	  toename	  van	  
transparanBe	  wordt	  de	  veiligheid	  en	  kwaliteit	  van	  zorg	  steeds	  
inzichtelijker.	  

•  Bovendien	  is	  aandacht	  voor	  kwaliteit	  en	  veiligheid	  in	  lijn	  met	  
de	  veranderende	  rol	  van	  de	  paBënt.	  PaBënten	  eisen	  kwaliteit	  
en	  veiligheid,	  doordat	  zij	  de	  mogelijkheden	  kennen	  en	  hoge	  
verwachBngen	  hebben.	  

•  De	  zorg	  wordt	  steeds	  vaker	  ook	  op	  internaBonaal	  niveau	  
vergeleken.	  Het	  waarborgen	  van	  de	  kwaliteit	  en	  veiligheid	  van	  
de	  zorg	  draagt	  bij	  aan	  een	  sterke	  posiBe	  van	  de	  Nederlandse	  
zorg	  op	  internaBonaal	  niveau.	  
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DefiniBe	  

(internaBonale)	  vergelijkingen	  |	  steeds	  meer	  aandacht	  voor	  
rekenschap	  door	  medisch	  specialisten	  

	  

8.	  Toenemende	  aandacht	  voor	  kwaliteit	  en	  veiligheid	  



+

-‐

•  Maakbaarheid	  van	  de	  samenleving/	  beheersen	  van	  risico’s	  
•  Hogere	  eisen	  kwaliteit	  in	  ziekenhuizen	  
•  SBjgende	  druk	  vanuit	  zorgverzekeraars	  op	  zorgverleners	  
•  Complexer	  wordende	  zorgvraag	  door	  chronische	  ziekten,	  

mulBmorbiditeit	  en	  vergrijzing	  	  
•  Toename	  aandacht	  vanuit	  de	  media	  	  
•  Vergelijkingen	  (op	  internaBonaal	  niveau)	  
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Versterkend	  

Verzwakkend	  

•  Het	  proces	  van	  informaBeoverdracht	  is	  inefficiënt	  door	  
gebrek	  aan	  standaarden	  

•  Door	  verhoogde	  controle	  minder	  veilige	  aanspreekcultuur	  
•  Toename	  administraBeve	  lasten	  
•  PaBënt	  heef	  kwaliteit	  en	  veiligheid	  niet	  als	  primaire	  

moBvaBe	  bij	  keuze	  

8.	  Toenemende	  aandacht	  voor	  kwaliteit	  en	  veiligheid	  

Bron:	  Algemeen	  Dagblad	  (2015)	  &	  Elsevier	  (2015)	  

Ziekenhuizen	  worden	  vergeleken:	  AD	  Ziekenhuis	  top	  100	  

Beste	  ziekenhuizen	  2015,	  Elsevier	  



Minister	  Schippers	  (VWS)	  benadrukt	  het	  belang	  van	  het	  verbeteren	  van	  
kwaliteit	  en	  betaalbaarheid	  van	  de	  zorg	  
In	  de	  brief	  van	  Minister	  Schippers	  (VWS):	  ‘Kwaliteit	  loont’	  wordt	  beschreven	  hoe	  kwaliteitsverbetering	  een	  
aanzienlijk	  besparing	  op	  de	  zorgkosten	  kan	  worden	  gerealiseerd.	  

De	  maatregelen	  die	  het	  kabinet	  wil	  nemen	  om	  in	  de	  zorg	  kwaliteit	  leidend	  te	  maken:	  

1.  De	  mogelijkheid	  voor	  verzekeraars	  om	  hun	  verzekerden	  een	  korBng	  op	  het	  eigen	  risico	  te	  geven	  wanneer	  deze	  
naar	  gecontracteerde	  zorgaanbieders	  gaan,	  wordt	  gesBmuleerd.	  

2.  De	  compensaBe	  voor	  verzekeraars	  wordt	  zo	  veranderd	  dat	  het	  lonend	  wordt	  dat	  zij	  zich	  met	  goede	  zorg	  juist	  op	  
chronisch	  zieken	  en	  ouderen	  richten.	  

3.  Verzekeraars	  gaan	  zorg	  inkopen	  aan	  de	  hand	  van	  vastgestelde	  kwaliteitseisen.	  

4.  Op	  kwaliteit	  en	  prijs	  gecontracteerde	  zorgaanbieders	  worden	  zo	  min	  mogelijk	  achteraf	  aangeslagen	  voor	  de	  
overschrijdingen	  van	  niet-‐gecontracteerde	  zorgverleners,	  waardoor	  het	  sluiten	  van	  een	  contract	  loont.	  

5.  Er	  komen	  scherpere	  kwaliteitseisen,	  vooral	  ook	  voor	  de	  GGZ-‐sector.	  

6.  Verzekerden	  krijgen	  meer	  invloed	  op	  het	  beleid	  van	  hun	  verzekeraar.	  

7.  Er	  komt	  scherper	  toezicht	  op	  fusies.	  Samenklontering	  van	  zorgaanbieders	  wordt	  tegengegaan.	  

8.  Kern	  van	  de	  maatregelen	  is	  dat	  het	  voor	  paBënten,	  zorgverleners	  en	  verzekeraars	  lonender	  wordt	  om	  te	  kiezen	  
voor	  de	  beste	  zorg.	  
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Bron:	  VWS	  (2015)	  Kamerbrief	  over	  de	  stand	  van	  zaken	  rondom	  'Kwaliteit	  loont’	  



PaDënten	  krijgen	  meer	  inzicht	  in	  kwaliteit	  van	  ziekenhuizen	  door	  
vergelijkingswebsites,	  zoals	  www.zorgkiezer.nl	  
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PaDëntveiligheidsagenda	  in	  de	  medisch	  specialisDsche	  zorg	  

In	  het	  hoofdlijnenakkoord	  tussen	  zorgverleners,	  zorgverzekeraars	  en	  de	  overheid	  over	  de	  jaren	  2015	  –	  2017	  zijn	  drie	  speerpunten	  
afgesproken	  op	  het	  gebied	  van	  paBëntveiligheid;	  

1.	  InfecDeprevenDe	  en	  anDbioDcaresistenDe	  

De	  circulaBe	  van	  de	  zogenaamde	  bijzonder	  resistente	  micro-‐organismen	  (BRMO)	  wordt	  internaBonaal	  beschouwd	  als	  de	  grootste	  
bedreiging	  voor	  de	  veiligheid	  van	  zorg.	  Het	  voorkomen	  van	  het	  optreden	  van	  infecBes	  is	  daarin	  een	  belangrijk	  wapen.	  Volgens	  minister	  
van	  VWS	  is	  op	  het	  gebied	  van	  infecBeprevenBe	  nog	  veel	  winst	  te	  behalen.	  

2.	  MedicaDeveiligheid	  

De	  meeste	  medicaBefouten	  worden	  gemeld	  bij	  geneesmiddelen	  die	  worden	  geïnjecteerd.	  Fouten	  worden	  gemaakt	  in	  zowel	  het	  proces	  
van	  het	  voor	  toediening	  gereed	  maken	  van	  de	  medicaBe	  (6%)	  als	  Bjdens	  het	  toedienproces	  (46%)	  (CMR,	  2009).	  Veel	  voorkomende	  
fouten	  zijn:	  het	  verkeerde	  geneesmiddel	  gereedmaken,	  een	  verkeerde	  dosis	  gereedmaken,	  te	  vroeg	  of	  te	  laat	  toedienen	  of	  het	  niet	  
toedienen	  van	  medicaBe.	  Ook	  het	  treffen	  van	  onvoldoende	  hygiënische	  voorzorgsmaatregelen	  is	  een	  universeel	  probleem	  (Erasmus	  et	  
al.,	  2010).	  

3.	  Veilige	  toepassing	  van	  medische	  technologie	  

Volgens	  Expertgroep	  Medische	  Technologie,	  2011:	  een	  groot	  deel	  van	  de	  gevonden	  risico’	  wordt	  niet	  zozeer	  door	  de	  technologie	  zelf	  
veroorzaakt,	  maar	  vloeit	  voort	  uit	  onzorgvuldigheden	  in	  het	  gebruik	  of	  de	  toepassing	  van	  de	  techniek.	  Ook	  blijkt	  dat	  volledigheid,	  
transparanBe	  en	  toegankelijkheid	  van	  de	  informaBe	  over	  incidenten	  met	  medische	  technologie	  te	  wensen	  overlaat.	  
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Bron:	  VWS	  (2014)	  kamerbrief	  ‘paBëntveiligheid	  curaBeve	  zorg’	  



Er	  is	  een	  groeiende	  media	  aandacht	  rondom	  medische	  incidenten	  	  

Media	  aandacht	  kan	  ervoor	  zorgen	  dat	  ziekenhuizen	  negaDef	  in	  het	  nieuws	  komen	  
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Bron:	  NOS	  (2016)	  



IFMS	  speelt	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  het	  opDmaal	  funcDoneren	  van	  medisch	  
specialisten	  
Naast	  aandacht	  binnen	  de	  media	  en	  poliBek	  is	  er	  ook	  steeds	  
meer	  aandacht	  voor	  funcBoneren	  van	  medisch	  specialisten	  
binnen	  de	  beroepsgroep	  zelf.	  Er	  komt	  steeds	  meer	  nadruk	  te	  
liggen	  op	  de	  professionele	  kwaliteit	  die	  wordt	  geleverd	  door	  
medisch	  specialisten,	  bijvoorbeeld	  door	  het	  uitlichten	  van	  
incidenten	  in	  de	  media.	  

Het	  evaluaBef	  systeem	  Individueel	  FuncBoneren	  Medisch	  
Specialisten	  (IFMS)	  speelt	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  het	  bevorderen	  
van	  opBmaal	  funcBoneren	  en	  het	  realiseren	  van	  een	  goed	  
gewortelde	  cultuur	  van	  lerend	  verbeteren.	  Uitgangspunt	  hierbij	  
is	  dat	  de	  medisch	  specialist	  zich	  open	  en	  toetsbaar	  opstelt.	  
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Bron:	  Orde	  van	  Medisch	  Specialisten	  (2014)	  Leidraad	  IFMS	  

DefiniDe	  IFMS	  
Individueel	  funcBoneren	  medisch	  specialisten	  (IFMS)	  is	  
een	  evaluaBef	  systeem	  dat	  gericht	  is	  op	  het	  verbeteren	  
van	  de	  kwaliteit	  van	  het	  individuele	  professionele	  
handelen	  van	  medisch	  specialisten	  door	  in	  een	  periodiek	  
gesprek	  de	  omgevingsfeedback,	  het	  eigen	  poroolio	  en	  de	  
zelfreflecBe	  te	  bespreken.	  	  
Dit	  (vertrouwelijke)	  gesprek	  wordt	  gebruikt	  als	  input	  voor	  
een	  individueel	  ontwikkelingsplan.	  In	  een	  volgend	  
gesprek	  (uiterlijk	  na	  twee	  jaar)	  worden,	  naast	  het	  
bespreken	  van	  de	  nieuwe	  zelfreflecBe,	  het	  bijgewerkte	  
poroolio	  en	  de	  nieuwe	  omgevingsfeedback,	  de	  
resultaten	  van	  het	  ontwikkelingsplan	  geëvalueerd	  en	  
bijgesteld.	  	  

Instrumenten	  ter	  	  ondersteuning	  van	  uitvoering	  IFMS	  
	  

1.  ZelfevaluaBe	  
2.  Poroolio	  met	  beschrijving	  professioneel	  funcBoneren	  
3.  360°	  feedback	  vanuit	  verschillende	  bronnen	  
4.  Vertrouwelijk	  evaluaBegesprek	  
5.  Vertrouwelijk	  Persoonlijk	  Ontwikkelplan	  (POP)	  
6.  Follow-‐up	  bestaande	  uit	  evaluaBe	  van	  ontwikkeldoelen	  

De	  uitvoering	  volgt	  de	  Demming	  cyclys	  

SchemaDsche	  weergave	  uitgangspunten,	  instrumenten	  en	  
randvoorwaarden	  van	  een	  systeem	  voor	  IFMS	  



Toepassing	  van	  technologie	  kan	  tot	  vermijdbare	  schade	  leiden	  in	  de	  curaDeve	  
zorg.	  Kwaliteitsmaatregelen	  kunnen	  bijdragen	  aan	  het	  minimaliseren	  van	  die	  
vermijdbare	  schade	  
Zorggerelateerde	  schade	  is	  schade	  aan	  de	  paBënt	  die	  veroorzaakt	  is	  door	  de	  zorg	  en	  niet	  door	  de	  onderliggende	  aandoening	  van	  de	  
paBënt.	  In	  totaal	  is	  er	  in	  2011/2012	  bij	  108	  opnames	  potenBeel	  vermijdbare	  schade	  vastgesteld,	  bij	  al	  deze	  opnames	  is	  medische	  
technologie*	  gebruikt.	  Bij	  39	  van	  deze	  108	  opnames	  heef	  de	  toepassing	  van	  medische	  technologie	  volgens	  de	  beoordelaars	  mogelijk	  
een	  rol	  gespeeld	  in	  het	  ontstaan	  van	  potenBeel	  vermijdbare	  schade.	  
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Bron:	  NIVEL,	  2013	  Monitor	  Zorggerelateerde	  Schade	  2011/2012.	  Dossieronderzoek	  in	  Nederlandse	  ziekenhuizen	  
*De	  toepassing	  van	  georganiseerde	  kennis	  en	  vaardigheden	  in	  de	  vorm	  van	  apparaten,	  procedures	  en	  systemen	  die	  ontwikkeld	  zijn	  
om	  een	  gezondheidsprobleem	  op	  te	  lossen	  en	  de	  kwaliteit	  van	  leven	  te	  verbeteren	  (exclusief	  sofware)	  

Overzicht	  van	  rol	  van	  medische	  technologie	  (MT)	  bij	  aantal	  beoordeelde	  dossiers,	  en	  het	  percentage	  zorggerelateerde	  en/
of	  potenDeel	  vermijdbare	  schade	  

Alle	  opnames	   Opnames	  met	  MT	   Schade	  gerelateerd	  aan	  MT	  

Aantal	  beoordeelde	  dossiers	  (n)	   4048	   4007	   -‐	  

Aantal	  dossiers	  met	  zorggerelateerde	  schade	  
(n)	   390	   389	   131	  

Percentage	  zorggerelateerde	  schade,	  
	  %	  (en	  95%	  BI)	  

7,1	  
(6,1	  -‐	  8,3)	  

7,2	  
(6,2	  -‐	  8,3)	  

2,9	  
(2,2	  –	  3,7)	  

Aantal	  dossiers	  met	  potenBeel	  vermijdbare	  
schade	  (n)	   108	   108	   39	  

Percentage	  potenBeel	  vermijdbare	  schade,	  	  
%	  (en	  95%	  BI)	  

1,6	  
(1,1	  -‐	  2,2)	  

1,6	  
(1,2	  -‐	  2,2)	  

0,7	  
(0,5	  –	  1,2)	  



=

•  De	  veranderende	  zorgvraag	  van	  paBënten	  vraagt	  om	  
aanpassingen	  van	  de	  organisaBe	  van	  zorg.	  We	  willen,	  ondanks	  
de	  groeiende	  zorgvraag	  en	  de	  toenemende	  complexiteit,	  de	  
zorg	  betaalbaar	  houden	  en	  het	  liefst	  zo	  dicht	  mogelijk	  bij	  de	  
paBënt	  organiseren	  met	  behoud	  van	  kwaliteit.	  

•  We	  zien	  in	  toenemende	  mate	  nieuwe	  vormen	  van	  organisaBe	  
van	  zorg,	  samenwerkingsverbanden	  en	  verplaatsing	  van	  zorg	  in	  
de	  vorm	  van	  concentraBe	  en	  spreiding	  of	  door	  middel	  van	  
subsBtuBe	  van	  zorg	  van	  de	  2e	  lijn	  naar	  de	  1e	  lijn	  en	  van	  de	  1e	  
lijn	  naar	  de	  0de	  lijn	  (zelfmanagement	  door	  de	  paBënt).	  

•  Als	  onderdeel	  van	  deze	  ontwikkelingen	  zien	  we	  nieuwe	  
zorgconcepten	  als	  focusklinieken	  en	  anderhalvelijns	  centra	  
ontstaan	  waar	  zorg	  geconcentreerd	  plaatsvindt	  of	  
eerstelijnszorg	  en	  tweedelijnszorg	  gecombineerd	  worden.	  	  

•  Daarnaast	  zien	  we	  een	  forse	  groei	  van	  fusies	  tussen	  
ziekenhuizen.	  In	  2015	  was	  er	  sprake	  van	  9	  fusies.	  	  

•  Ook	  samenwerking	  met	  het	  bedrijfsleven	  krijgt	  een	  steeds	  
grotere	  rol,	  om	  innovaBe	  en	  vernieuwing	  te	  (blijven)	  
bevorderen.	  
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DefiniBe	  

subsBtuBe	  |	  taakherschikking	  |	  anderhalvelijnszorg	  |	  
focusklinieken|	  concentraBe	  en	  spreiding	  |	  fusies	  |	  value	  based	  
healthcare	  

	  

9.	  Veranderende	  organisaDevormen	  



+

-‐

•  Vergrijzing/ontgroening	  
•  Toename	  mulBmorbiditeit	  
•  Zorg	  dichtbij	  huis	  
•  Focus	  op	  prevenBe	  
•  Meer	  verantwoordelijkheid	  voor	  burgers	  
•  Toenemende	  mogelijkheden	  technologie	  
•  Digitalisering	  
•  Focus	  op	  kwaliteit	  en	  veiligheid	  
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Versterkend	  

Verzwakkend	  

•  Professionele	  autonomie	  
•  Onvoldoende	  standaardisering	  rondom	  

informaBeoverdracht	  
•  Financiële	  belemmeringen	  
•  Weerstand	  tegen	  verandering	  
•  Toename	  in	  specialisaBe	  
•  Opleiding	  niet	  aansluitend	  op	  veranderende	  

toekomst	  

9.	  Veranderende	  organisaDevormen	  

2

Substitutie) )

Curatieve)zorginstellingen
• Taakherschikking
• Concentratie)en)spreiding
• Focusklinieken) en)

hoogcomplexe zorg
• Van)specialisme<gerichte)

naar)patiëntgerichte)
inrichting

Patiënt

1,5e lijns
gezondheidscentra
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We	  zien	  anno	  2016	  verschillende	  vormen	  van	  verplaatsing	  van	  zorg	  



Nederland	  kende	  in	  2015	  81	  algemene	  ziekenhuizen,	  8	  universitair	  medische	  
centra,	  65	  categorale	  instellingen	  en	  231	  zelfstandige	  behandelcentra	  
De	  afgelopen	  jaren	  zagen	  we	  een	  afname	  
van	  het	  aantal	  algemene	  ziekenhuizen.	  De	  
belangrijkste	  reden	  hiervoor	  is	  het	  fuseren	  
van	  ziekenhuizen.	  	  

Redenen	  om	  te	  fuseren	  zijn:	  	  
•  Verhogen	  van	  efficiënBe	  	  
•  Versterken	  van	  financiële	  posiBe	  door	  

allianBes	  te	  sluiten	  	  
•  Verhogen	  kwaliteit	  van	  zorg	  door	  

middel	  van	  concentraBe	  van	  zorg	  op	  
één	  locaBe	  

•  Kunnen	  voldoen	  aan	  de	  eisen	  van	  de	  
zorgverzekeraars	  die	  eisen	  dat	  
zorgprofessionals	  bepaalde	  
behandelingen	  vaak	  genoeg	  
uitvoeren,	  om	  zo	  de	  kwaliteit	  op	  peil	  te	  
houden.	  	  

•  Het	  versterken	  van	  de	  posiBe	  van	  
ziekenhuizen	  ten	  opzichte	  van	  
zorgverzekeraars	  

TegelijkerBjd	  zien	  we	  een	  daling	  van	  het	  
aantal	  zelfstandige	  behandelcentra.	  In	  
2012	  waren	  dit	  er	  nog	  288	  en	  in	  2015	  zijn	  
dit	  er	  231.	  	  
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Bron:	  VekBs	  (2013);	  CBS	  (2014);	  NZa	  (2015)	  PosiBon	  paper	  ‘Werking	  van	  het	  zorgstelsel’,	  BDO	  
(2015);	  Nza	  (2015)	  Marktscan	  van	  de	  medisch	  specialisBsche	  zorg	  2015	  

	  
	  

Algemene	  ziekenhuizen	  

Universitair	  medische	  centra	   Ontwikkeling	  van	  het	  aantal	  algemene	  
ziekenhuizen	  in	  Nederland	  

Gefuseerde	  ziekenhuizen	  in	  2015	  

65	  

70	  

75	  

80	  

85	  

2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014*	  



SubsDtuDe	  van	  tweede	  naar	  eerstelijnszorg:	  anderhalvelijnszorg	  

Anderhalvelijnszorg	  is	  ontstaan	  door	  het	  terugdringen	  van	  tweedelijnszorg	  naar	  de	  eerste	  lijn.	  Zorgprofessionals	  met	  aanvullende	  
opleiding	  kunnen	  handelingen/ingrepen	  uitvoeren	  die	  anders	  in	  het	  ziekenhuis	  c.q.	  tweedelijn	  worden	  gedaan.	  Dit	  maakt	  het	  mogelijk	  
dat	  de	  zorg	  dichter	  bij	  huis	  is.	  Het	  is	  daardoor	  makkelijker	  toegankelijk,	  goedkoper,	  toegespitst	  op	  de	  specifieke	  vraag	  van	  de	  paBënt	  
en	  kostenbesparend	  vanwege	  het	  niet	  aanwezig	  hoeven	  zijn	  van	  alle	  faciliteiten	  die	  een	  ziekenhuis	  heef.	  	  
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Bron:	  RIVM	  (2015)	  

PELGRIM	  
De	  proefuin	  PELGRIM	  in	  Arnhem	  heef	  twee	  intervenBes	  opgezet:	  
bewegingsapparaat	  en	  ouderen	  na	  ontslag.	  PaBënten	  kunnen	  bij	  een	  
kaderarts	  terecht	  voor	  klachten	  die	  zonder	  de	  proefuin	  door	  de	  
eigen	  huisarts	  naar	  de	  tweedelijns	  orthopeed	  zou	  worden	  gestuurd.	  
Men	  verwacht	  dat	  door	  deze	  beweging	  kosten	  zullen	  dalen	  en	  
doelmaBger	  gebruik	  kan	  worden	  gemaakt	  van	  de	  tweedelijns	  zorg.	  De	  
paBënt	  krijgt	  op	  basis	  van	  shared	  decision	  making	  zorg	  geleverd,	  die	  
dichtbij	  huis	  is.	  Hierdoor	  wordt	  de	  zorg	  meer	  doelmaBg,	  toegankelijk	  
en	  betaalbaar.	  Daarnaast	  vindt	  er	  veel	  contact	  plaats	  tussen	  kaderarts	  
en	  huisarts,	  fysiotherapeut	  en	  specialist,	  waardoor	  de	  samenwerking	  
en	  afstemming	  verbetert.	  Daarnaast	  vindt	  er	  kennis-‐	  en	  informaBe	  
uitwisseling	  plaats	  tussen	  de	  zorgverleners.	  

Voorbeelden	  van	  anderhalvelijnszorg	  

Blauwe	  Zorg	  
Blauwe	  Zorg	  is	  een	  van	  de	  negen	  proefuinen	  van	  VWS	  in	  Maastricht-‐
Heuvelland,	  gericht	  op	  het	  realiseren	  van	  betere	  zorg	  tegen	  lagere	  
kosten,	  werkt	  aan	  subsBtuBe	  van	  tweede	  lijn	  naar	  anderhalve	  lijn	  en	  
eerste	  lijn.	  Medisch	  specialisten	  van	  vijf	  specialismen	  (internisten,	  
neurologen,	  orthopeden,	  dermatologen	  en	  cardiologen)	  houden	  
tweewekelijks	  consulten	  in	  twee	  stadspoli’s	  voor	  paBënten	  met	  niet-‐
acute	  klachten.	  De	  specialist	  onderzoekt	  de	  paBënt	  en	  geef	  na	  
maximaal	  2	  consulten	  en	  eventueel	  aanvullende	  diagnosBek	  advies	  
voor	  verdere	  behandeling	  door	  de	  eigen	  huisarts	  of	  voor	  verwijzing	  
naar	  de	  tweede	  lijn.	  	  
	  
Met	  de	  oprichBng	  van	  de	  proefuin	  wil	  men	  de	  kosten	  van	  de	  
eerstelijnsdiagnosBek	  verminderen	  en	  doelmaBger	  doorverwijzen	  
van	  eerstelijn	  naar	  tweedelijn.	  Daarnaast	  is	  het	  doel	  om	  meer	  
transparanBe	  in	  de	  kosten	  van	  geneesmiddelen	  behalen,	  door	  
medicijnkosten	  zichtbaar	  te	  maken	  in	  de	  Huisartsen	  InformaBe	  
Systemen	  (HIS’sen)	  en	  het	  bevorderen	  van	  Shared	  decision	  making	  
door	  inzet	  van	  keuzehulpen.	  



Signalen	  vanuit	  paDënten	  dat	  er	  ruimte	  is	  voor	  verschuivingen	  van	  tweedelijns-‐	  
naar	  eerstelijnszorg	  
Een	  steekproef	  onder	  de	  leden	  van	  het	  Consumentenpanel	  Gezondheidszorg	  van	  57	  tot	  77	  jaar	  toont	  aan	  dat	  tussen	  de	  43%	  en	  de	  80%	  
van	  de	  paBënten	  tussen	  de	  57	  en	  77	  jaar	  vindt	  dat	  de	  controles	  bij	  diabetes,	  osteoporose	  en	  COPD	  net	  zo	  goed	  door	  een	  huisarts	  als	  
door	  een	  medisch	  specialist	  kunnen	  worden	  gedaan.	  Ook	  het	  aanpassen	  van	  de	  behandeling	  kan	  voor	  diabetes	  door	  een	  huisarts	  
worden	  gedaan.	  
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Bron:	  Consumentenpanel	  (2013)	  57-‐77	  jarigen	  (N=506-‐516)	  
*Onderzoek	  verricht	  onder	  57	  –	  77	  jarigen,	  in	  2013	  

Percentages	  mensen	  dat	  het	  (geheel)	  eens	  en	  (geheel)	  oneens	  is	  met	  de	  stellingen*	  

Diabetes	   Osteoporose	   COPD	  

(geheel)	  
mee	  eens	  

(geheel)	  
mee	  oneens	  

(geheel)	  
mee	  eens	  

(geheel)	  
mee	  oneens	  

(geheel)	  
mee	  eens	  

(geheel)	  
mee	  

oneens	  

Ik	  denk	  dat	  mijn	  huisarts	  deze	  
controles	  even	  goed	  kan	  doen	  
als	  de	  medisch	  specialist	  

80%	   8%	   51%	   24%	   43%	   33%	  

Ik	  denk	  dat	  mijn	  huisarts,	  indien	  
nodig,	  even	  goed	  de	  
behandeling	  aan	  kan	  passen	  als	  
de	  medische	  specialist	  

68%	   11%	   45%	   25%	   32%	   37%	  



Taakherschikking	  levert	  een	  posiDeve	  bijdrage	  aan	  veilige,	  effecDeve,	  paDënt-‐
gerichte	  en	  toegankelijke	  zorg	  

PaBënten	  hebben	  merkbaar	  voordeel	  van	  taakherschikking.	  Onder	  meer	  omdat	  ze	  beter	  op	  hun	  persoon	  toegesneden	  zorg	  krijgen,	  
complicaBes	  sneller	  worden	  herkend	  en	  medicaBe	  sneller	  ingeregeld	  is	  (IGZ,	  2007).	  Het	  voordeel	  voor	  medisch	  specialisten	  is	  dat	  
rouBnemaBge	  handelingen	  uit	  handen	  worden	  genomen,	  waardoor	  zij	  meer	  Bjd	  hebben	  voor	  specialisBsche	  zorg.	  	  
	  
Om	  taakherschikking	  mogelijk	  te	  	  maken	  zijn	  nieuwe	  HBO	  opleidingen	  ontwikkeld;	  Advanced	  Nursing	  PracBce	  (Btel	  Verpleegkundig	  
Specialist	  (VS))	  en	  Physician	  Assistant	  (PA)	  en	  de	  medische	  vervolgopleiding	  tot	  Spoedeisende	  Hulparts.	  En	  sinds	  1	  januari	  2012	  zijn	  de	  
bevoegdheden	  van	  de	  VS	  en	  de	  PA	  in	  de	  wet	  BIG	  geregeld.	  Tevens	  is	  de	  SEH-‐arts	  rol	  ontwikkeld	  die	  zorg	  draagt	  voor	  de	  conBnuïteit	  van	  
zorg	  van	  de	  paBënt	  die	  zich	  meldt	  op	  de	  SEH.	  	  
	  
Er	  zijn	  een	  aantal	  belemmeringen	  voor	  taakherschikking.	  Het	  kabinet	  heef	  ingestemd	  met	  het	  advies	  van	  de	  NZa	  (2015)	  om	  drie	  
belemmeringen	  voor	  taakherschikking	  te	  bestrijden	  te	  weten	  het	  face-‐to-‐face	  criterium	  bij	  het	  registreren	  van	  een	  eerste	  consult,	  het	  
gebrek	  aan	  transparanBe	  in	  de	  kostprijs	  en	  verrichBngensystemaBek	  en	  het	  feit	  dat	  verpleegkundig	  specialisten	  en	  PA’s	  niet	  
zelfstandig	  DBC’s	  kunnen	  opnemen.	  Het	  wegnemen	  van	  deze	  barrières	  zal	  in	  combinaBe	  met	  inspanningen	  van	  wetenschappelijke	  
verenigingen,	  medisch	  staven	  en	  vakgroepen	  een	  nieuwe	  impuls	  geven	  om	  taakherschikking	  verder	  van	  te	  grond	  te	  krijgen	  met	  als	  
doel	  zorg,	  met	  behoud	  van	  kwaliteit,	  betaalbaar	  en	  dichtbij	  de	  paBënt	  te	  organiseren.	  	  
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Bron:	  IGZ	  (2007)	  Staat	  van	  de	  gezondheidszorg,	  Taakherschikking	  blijkt	  posiBef	  voor	  de	  
kwaliteit	  van	  zorg	  



IniDaDeven	  binnen	  zorg	  en	  welzijn	  gericht	  op	  nieuwe	  vormen	  van	  organisaDe	  
van	  zorg	  op	  basis	  van	  de	  vragen	  en	  behoe\en	  van	  een	  specifieke	  populaDe	  
Minister	  Schippers	  (VWS)	  hee\	  negen	  regio’s	  -‐die	  experimenteren	  met	  populaDemanagement-‐	  op	  voordracht	  van	  de	  
zorgverzekeraars	  benoemd	  tot	  proe\uinen:	  ‘Betere	  zorg	  met	  minder	  kosten’	  voor	  een	  periode	  tussen	  2013-‐2017.	  	  

Het	  gaat	  om	  regionale	  samenwerkingsverbanden	  van	  aanbieders	  van	  zorg	  en	  welzijn,	  zorgverzekeraars,	  paBëntvertegenwoordiging	  en	  
andere	  partners.	  Doelen	  van	  het	  project	  zijn	  afgeleid	  van	  de	  door	  Berwick	  e.a.	  opgestelde	  ‘Triple	  Aim’	  (Bron:	  The	  Triple	  Aim:	  Care,	  
Health,	  And	  Cost	  -‐	  Berwick	  e.a.,	  2008):	  de	  gezondheid	  van	  de	  populaBe	  en	  de	  kwaliteit	  van	  de	  zorg	  verbeteren	  en	  de	  kosten	  van	  de	  
zorg	  beheersen,	  onder	  andere	  via	  shared	  savings	  en	  uitkomstenbekosBging.	  
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Bron:	  Kennisplein	  chronische	  zorg	  

Ministerie	  van	  Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  Sport	  (VWS)	  richt	  9	  proe\uinen	  op	  
voor	  samenwerking	  in	  de	  keten:	  

1.  Blauwe	  zorg,	  Maastricht	  Heuvelland	  	  

2.  Friesland	  Voorop,	  Friesland	  	  

3.  GoedLeven,	  Zeeuws	  Vlaanderen	  	  

4.  Mijn	  zorg,	  Parkstad	  	  

5.  PopulaBegebonden	  Zorg	  en	  Financiering	  Regio	  Rijnland	  (PZF	  regio	  Rijnland),	  
Leiden	  	  

6.  PopulaBemanagement	  eerstelijns	  gezondheidszorg	  regio	  Arnhem	  in	  model	  
(PELGRIM),	  Arnhem	  	  

7.  Samen	  Sterker	  in	  Zorg	  (SSiZ),	  Alkmaar	  	  

8.  Slimmer	  met	  Zorg	  (SmZ),	  Eindhoven	  	  

9.  Vitaal	  Vechtdal,	  Hardenberg	  

In	  de	  gezondheidszorg	  wordt	  
gezocht	  naar	  nieuwe	  

bekos;gingsmodellen.	  In	  de	  
prak;jk	  zien	  we	  echter	  nog	  

weinig	  succesvolle	  
implementa;e.	  



Zorg	  in	  een	  netwerk	  rondom	  de	  paDënt:	  ParkinsonNet	  is	  een	  voorbeeld	  van	  
mulDdisciplinaire	  samenwerking	  op	  basis	  van	  een	  aandoening	  
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Bron:	  ParkinsonNet.nl	  

OrganisaDe	  van	  ParkinsonNet	  
Een	  voorbeeld	  van	  een	  iniBaBef	  met	  een	  
mulBdisciplinair	  karakter	  is	  ParkinsonNet.	  

ParkinsonNet	  is	  een	  netwerk	  van	  
zorgprofessionals	  die	  gespecialiseerd	  zijn	  in	  het	  
behandelen	  van	  de	  ziekte	  van	  Parkinson,	  met	  als	  
doel	  om	  de	  behandelingen	  voor	  Parkinson	  
paBënten	  goed	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen.	  
Onderzoek	  laat	  zien	  dat	  dit	  iniBaBef	  resulteert	  in	  
betere	  kwaliteit	  van	  zorg,	  tegen	  lagere	  
zorgkosten.	  Bij	  ParkinsonNet	  staat	  de	  paBënt	  
centraal.	  	  

Het	  ParkinsonNet-‐zorgconcept	  vormt	  een	  
uitgangspunt	  voor	  netwerken	  rondom	  andere	  
chronische	  aandoeningen.	  	  

Er	  zijn	  19	  verschillende	  disciplines	  betrokken	  bij	  
de	  Parkinsonzorg,	  onder	  andere	  medisch	  
specialisten	  (neurologen,	  geriaters,	  
revalidaBeartsen,	  specialisten	  
ouderengeneeskunde,	  psychiaters),	  huisartsen,	  
paramedici,	  verpleegkundigen,	  psychologen,	  
seksuologen	  en	  maatschappelijk	  werkers.	  

	  
	  



De	  GGZ	  is	  voorloper	  in	  het	  vastleggen	  van	  richtlijnen	  voor	  mulDdisciplinaire	  
zorg	  rondom	  de	  paDënt	  georganiseerd	  
Model	  kwaliteitsstatuut	  ggz	  opgenomen	  in	  register	  zorginsDtuut	  

Vanaf	  1	  januari	  2017	  zijn	  alle	  aanbieders	  van	  ggz	  in	  de	  
Zorgverzekeringswet	  verplicht	  om	  een	  kwaliteitsstatuut	  te	  hebben.	  De	  
verplichBng	  geldt	  zowel	  voor	  vrijgevesBgde	  aanbieders	  als	  voor	  
instellingen.	  

Het	  kwaliteitsstatuut	  beschrijf	  wat	  zorgaanbieders	  moeten	  regelen	  op	  het	  
gebied	  van	  kwaliteit	  en	  verantwoording	  om	  binnen	  de	  
Zorgverzekeringswet	  curaBeve	  ggz	  te	  mogen	  verlenen.	  Het	  statuut	  bepaalt	  
onder	  andere	  welke	  beroepsgroepen	  in	  verschillende	  onderdelen	  van	  de	  
ggz	  als	  regiebehandelaar	  op	  mogen	  treden.	  Het	  model	  kwaliteitsstatuut	  
ggz	  is	  op	  31	  maart	  2016	  door	  ZorginsBtuut	  Nederland	  (ZINL)	  opgenomen	  in	  
het	  Register	  voor	  kwaliteitsstandaarden.	  

Hoofdbehandelaar	  wordt	  regiebehandelaar	  

Een	  belangrijk	  onderdeel	  in	  het	  kwaliteitsstatuut	  is	  de	  regiebehandelaar.	  
De	  huidige	  hoofdbehandelaar	  wordt	  vervangen	  door	  de	  regiebehandelaar.	  
In	  het	  statuut	  is	  opgenomen	  welke	  beroepsgroepen	  in	  de	  verschillende	  
onderdelen	  van	  de	  ggz	  als	  regiebehandelaar	  op	  mogen	  treden.	  De	  
zorgaanbieder	  moet	  zelf	  beschrijven	  in	  welke	  fase,	  welke	  behandelaar	  die	  
rol	  vervult.	  Naast	  de	  rol	  van	  de	  regiebehandelaar	  moet	  de	  
zorgprogrammering	  van	  de	  instelling	  worden	  vastgelegd.	  Het	  zorgtraject	  
(paBent	  journey)	  is	  daarin	  leidend:	  wat	  kan	  de	  cliënt	  verwachten	  Bjdens	  de	  
behandeling?	  Wat	  wordt	  er	  van	  de	  cliënt	  en	  zijn	  naasten	  verwacht?	  Het	  
kwaliteitsstatuut	  borgt	  dat	  de	  zorgaanbieder	  de	  juiste	  hulp	  op	  de	  juiste	  
plaats	  door	  de	  juiste	  professional,	  binnen	  een	  professioneel	  en	  kwalitaBef	  
verantwoord	  netwerk	  levert.	  
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“Het	  kwaliteitsstatuut	  beschrijM	  de	  wijze	  waarop	  
een	  aanbieder	  in	  de	  ggz	  de	  integrale	  zorg	  voor	  de	  
individuele	  pa;ënt/cliënt	  heeM	  georganiseerd,	  in	  
het	  bijzonder	  de	  taken,	  verantwoordelijkheden	  en	  

bevoegdheden	  van	  de	  betrokken	  (andere)	  
zorgverleners	  en	  hun	  onderlinge	  verhoudingen,	  op	  
een	  zodanige	  manier	  dat	  de	  autonomie	  en	  regie	  
van	  de	  pa;ënt/cliënt	  zoveel	  mogelijk	  wordt	  

ges;muleerd	  en	  de	  kwaliteit	  en	  de	  doelma;gheid	  
van	  de	  zorgverlening	  inzichtelijk	  en	  toetsbaar	  zijn.”	  

(model	  kwaliteitsstatuut	  GGZ)	  



Karolinska	  insDtute	  kantelt	  de	  zorg	  naar	  paDëntgroepen	  en	  zorgpaden	  op	  basis	  
van	  value	  based	  healthcare	  	  

Het	  Karolinska	  University	  Hospital	  in	  Zweden	  is	  toonaangevend	  door	  haar	  vernieuwende	  
wijze	  van	  organiseren	  van	  zorg	  waar	  de	  paDënt	  en	  de	  waarde	  die	  gecreëerd	  wordt	  voor	  de	  
paDënt	  geheel	  centraal	  gesteld	  wordt.	  	  
	  
Momenteel	  ondergaat	  het	  ziekenhuis	  een	  grote	  transiBe	  en	  worden	  nieuwe	  zorgpaden	  
ontwikkeld	  waarbij	  zorgverlening,	  klinisch	  onderzoek	  en	  onderwijs	  worden	  geïntegreerd.	  De	  
tradiBonele	  afdelingen	  in	  het	  ziekenhuis,	  georganiseerd	  naar	  specialisme,	  verdwijnen.	  
Daarvoor	  in	  de	  plaats	  komen	  er	  280	  paBëntenpaden/zorgpaden	  waar	  mulBdisciplinaire	  teams	  
gecreëerd	  worden	  op	  basis	  van	  de	  behoefen	  van	  iedere	  paBëntgroep.	  De	  paden	  worden	  
samen	  met	  paBënten	  ontwikkeld	  en	  ieder	  paBëntenpad	  heef	  een	  Pa;ent	  flow	  captain	  die	  
lijnverantwoordelijkheid	  heef	  voor	  de	  keten	  en	  paBënten	  of	  hun	  vertegenwoordiger	  zijn	  lid	  
van	  de	  managemenQeams.	  De	  verwachBng	  is	  dat	  de	  tweede	  fase	  voor	  de	  zomer	  van	  2017	  
afgerond	  is.	  	  
	  
Karolinska	  implementeert	  momenteel	  het	  Value	  Based	  Healthcare	  principe	  als	  strategie	  waar	  
de	  waarde	  voor	  de	  paBënt	  bepaald	  wordt	  op	  basis	  van	  de	  uitkomsten	  die	  van	  waarde	  zijn	  
voor	  de	  paBënt	  te	  delen	  door	  de	  kosten	  die	  nodig	  zijn	  om	  die	  uitkomsten	  te	  behalen.	  
Karolinska	  had	  in	  2014	  11&	  van	  de	  zorg	  georganiseerd	  op	  basis	  van	  value	  based	  healthcare	  en	  
heef	  als	  doelstelling	  om	  in	  2018	  80%	  van	  alle	  zorg	  in	  de	  organisaBe	  georganiseerd	  te	  hebben	  
op	  deze	  wijze.	  	  
	  
In	  Nederland	  zijn	  er	  verschillende	  iniBaBeven	  om	  value	  based	  healthcare	  toe	  te	  passen.	  In	  
2015	  wint	  Santeon	  met	  haar	  programma	  Zorg	  voor	  Uitkomst	  de	  VBHC	  CollaboraBon	  award,	  
de	  prijs	  voor	  het	  meest	  bijzondere	  iniBaBef	  van	  samenwerking	  op	  het	  gebied	  van	  Value-‐
Based	  Health	  Care.	  	  
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