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ZOJP: breed begrip

− MSZ Zorg thuis (H@H)

− Substitutie van zorg naar eerste lijn

− Anderhalve lijnszorg

− Netwerkzorg (tussen ziekenhuizen)

− Taakherschikking

− De-implementeren 

− Samen beslissen
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NVZ-visie Zorg voor 2020



Negen belangrijke ontwikkelingen

1. Patiënt als partner

2. Iedereen zijn eigen 

medicijn

3. Van baan naar loopbaan

7. Van stand-alone naar 

regionaal netwerk

8. Van ziekenhuis naar 

kennisinstelling

9. Investeren in duurzaamheid

4. ICT zorgt met u mee

5. Van bricks naar clicks

6. Meer inzicht met 

minder registratie







Sense4Baby

https://youtu.be/scBXiHb3mdM

https://youtu.be/scBXiHb3mdM


ZOJP
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Randvoorwaarden voor ZOJP

Gezamenlijke visie zorgaanbieders 
(ziekenhuizen en specialisten) én verzekeraars 

Vertrouwen/draagvlak 

Investeringsmiddelen

Adequate bekostiging

Meerjarige afspraken met verzekeraars en 
volgbeleid



Randvoorwaarden voor ZOJP

Goede organisatiegraad en beschikbaarheid van 
de eerste lijn 

Beschikbaarheid gegevens/ICT 

Vindplaats/ontsluiting goede ZOJP-projecten 

..



Tussenakkoord 2018
Substitutie

Jarenlang slepend dossier; VWS zegt 
partijen “de wacht aan”

Partijen ontwikkelen plan en maken 
bestuurlijke afspraak over 75 mln aan 
“substitutie-potentieel” in 2018



Afspraak

Tripartiete substitutie-afspraken via de 
zorgcontractering

Voorwaarde: zorg moet daadwerkelijk 
worden verschoven 

ZH/MS

ZV

HA



Resultaten van de gemaakte 
afspraak (Nza)

63 afspraken

€ 6,7 mln

Aantal ‘subtrajecten’: 68.000



Financiële omvang van de projecten
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Waar staan we nu (10/4/2018)?

Onderhandelingen BHA gestart

VWS Taskforce ZOJP 

MSZ: onderzoeksagenda ZOJP (1 nov)

Eerste lijn: KPMG onderzoek JZOJP 

Taakgroep substitutie 



NVZ: Inzet op transitie-agenda 
en investeringsagenda

Juiste zorg 

op de juiste plek



Inzet NVZ voor Hoofdlijnakkoord

Adequate financiële afspraken

Verminderen administratieve lasten

Versterken van opleiding en 
ontwikkeling medewerkers 

Verbeteren informatie-uitwisseling 
tussen zorgverleners

Investeringsagenda



BHA 2019-2022



Zinnige Zorg; juiste zorg op de 
juiste plek





Overeenkomst verzekeraars

• Fusieziekenhuis heeft ‘zinnige zorg’ contract gesloten met alle 
verzekeraars, waaronder marktleiders VGZ, ZK
– Meerdere jaren

– Aanneemsom

– Gericht op volumereductie ipv prijsdruk

– Deelname aan alliantienetwerk Zinnige Zorg van VGZ

• Circa 10 zorginstellingen: ziekenhuizen, GGZ

• Programmastructuur

• Nadrukkelijke betrokkenheid VGZ (stuurgroep)



Wanneer is een initiatief zinnige zorg?

• Patiënt wordt er duidelijk beter 
van

– Minder vaak komen

– Prettiger omgeving (thuis)

– Minder verrichtingen 
ondergaan

• Door het anders organiseren van 
zorg worden DOTs:

– Minder in aantal

– Dunner

– Combinatie van beiden

• Samenwerking in de keten kan, 
maar hoeft zeker niet

• Omvang project niet van belang



Zorg op de juiste plek

• Zinnige Zorg richt zich op reduceren van het productievolume.
– Ligdagen

– Consulten

– Diagnostiek

– Interventies

• Daarnaast: meer waarde creëren voor patiënten

• Optimalisatie over de keten heen helpt hierbij: 
– Juiste behandelaar voor de juiste zorgvraag op de juiste plek. 

– Voorbeeld: orthopeed krijgt bijvoorbeeld patiënten op spreekuur 
waarbij afwachten beste optie is. Dat had ook bij de huisarts gekund.

• Samenwerking ketenpartners is daarbij essentieel, zowel aan 
de instroom als uitstroom.

• En is behandeling wel altijd het juiste antwoord op de 
zorgvraag?



Regionale complexiteit

• Fusieziekenhuis enige verbinding Waterland - Westfriesland
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Voorbeeld Diabeteszorg

• In regio Hoorn is er al jaren een ketenafspraak waardoor 
diabetes primair door de huisarts wordt behandeld.
– Leidt tot relatief laag percentage patiënten in de 2e lijn.

• In Purmerend nu vervolg geven doordat internist spreekuur 
doet in huisartspraktijk, waardoor minder verwezen wordt 



Voorbeeld triage op de SEH

• Kwetsbare oudere patiënten met een ISAR score van >2 
worden op SEH getrieerd door verpleegkundige Omring (VVT)

• Die kijkt meteen of patiënt met zorg naar huis kan of regelt 
opname. 

• Hierdoor worden onnodige opnames voorkomen.



Voorbeeld Luchtbrug

• Kinderen met astma monitoren zelf hun ziekte met behulp 
van App. 

• Voorheen door standaard 4 – 6 controles per jaar in 
ziekenhuis.

• Resultaat:
– Meer eigen regie op ziekte

– Alleen een consult in het ziekenhuis als daartoe aanleiding is.



Voorbeeld behandelwensen

• Bespreken behandelwensen (wel / niet opereren) in geval 
heupfractuur bij opname verpleeghuis.

• Vastleggen van behandelwensen in dossier door huisarts.

• Leidt tot minder operaties bij een heupfractuur.

• Komende periode uitbreiding naar algehele ACP, ook voor 
thuiswonende ouderen. 



Toekomst perspectief

• ‘100 projecten in 3 jaar’

• Oppakken overkoepelden thema’s, o.a.
– Advanced Care Planning

– Versterken van samenwerking in de keten

• Ziekenhuisverplaatste zorg

• Anderhalfdelijnszorg

– Keuzehulpen 

– Etc.
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