
(potentiële) 

belangenverstrengeling
Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk 

relevante relaties met bedrijven
Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere 

(financiële) vergoeding

• Aandeelhouder

• Andere relatie, namelijk …

Nee, geen 

belangenverstrengeling.

HenZ en Rivas Zorggroep
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De filosofie van Kwaliteit als Medicijn (KAM):
Focus op kwaliteit als vliegwiel tot betere en 
goedkopere zorg

Nog meer 
verrichtingen

Minder tijd 
voor de patiënt , 

Minder tijd 
voor kwaliteit

Efficiency
verbeteren

Hogere 
kosten

Minder
kosten Minder onnodige

en vermijdbare 
zorg

Kwaliteit

Meer tijd voor de 
patiënt,

Meer tijd voor
kwaliteit

Van de vicieuze cirkel van efficiency… …naar kwaliteit als vliegwiel



De leertuin ‘Kwaliteit als Medicijn’

2015 - 2019
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Missie

Overtuigingen

Visie
1. Kwaliteit belonen in plaats van productie

2. Kwaliteitswinst behalen door meer tijd voor 

besluitvorming te nemen

3. Gepaste zorg, op de juiste plaats

5. Innovaties door zorgprofessionals, voor patiënten

6. De patiënt als partner in de besluitvorming 

7. Ontschotting: Integrale samenwerking in 

de keten

8. Lange termijn afspraken, op basis van vertrouwen

4. Kosten besparen door het vermijden van onnodige 

en overbodige zorg“Samen een wezenlijke 
bijdrage leveren aan 
kwalitatief betere én 

betaalbare zorg in 
Nederland”

“Lokaal starten 
we telkens nieuwe 

initiatieven om onze 
manier van werken voor 

en met de patiënt te 
verbeteren.

Succesvolle  innovaties uit 
Gorinchem worden 
landelijk verspreid”

9. Aandacht voor het welzijn van de zorgprofessional



Rivas Zorggroep 

Ziekenhuiszorg (Beatrixziekenhuis)

Thuiszorg / Wijkverpleging

Langdurige zorg

Geriatrische revalidatiezorg

Eerstelijns verblijf

Jeugdgezondheidszorg



Rivas: Planetree, JCI en KAM



2015 2016 2017 2018 2019 2020

Financieel veilige omgeving

• Impact van de initiatieven kan worden afgemeten door daadwerkelijk PxQ productie te vergelijken met 

historische productie en andere ziekenhuizen

• Start met vaste omzet som in 2015 (ongeveer op niveau van 2014)

• Inkomen wordt onafhankelijk van de (toekomstige) productie 

• Minder zorg raakt financiën niet

• Groei in adherentie mogelijk 

Aanknopingspunten 

zorgverzekeraar

Mechanisme

Implicaties 

2e lijn

Beatrixziekenhuis: Vaste omzet som (Integrale inkomsten ziekenhuis)
€ mln per jaar

Implicaties 1e lijn • Separate afspraken over ‘KAM in de 1e lijn’

• Pilot ‘meer tijd voor de patiënt’



Waar staan we? 

Kwaliteitsprogramma draait op volle kracht

5 waves met initiatieven opgestart

Meer dan 60 initiatieven geïmplementeerd

Vakgroepen en huisartsen zijn betrokken

Waar staan we nu? (2018) Wat willen we bereiken?

Kwaliteit van zorg verhogen door een beter 

beslisproces, lichtere ingrepen, minder 

opnames en een kortere ligduur

Zorgkosten verlagen, doordat minder 

onnodige zorg leidt tot lagere bedrijfskosten en 

schadelast

Blijven voldoen aan de zorgplicht, ondanks 

het verdwijnen van de productieprikkel



Merkbare effecten van transmurale samenwerking

(2015 → 2018)

KAM-initiatieven

VolumedalingSchadelastdaling

Herhaalbezoeken

Ligduur

Diagnostiek3)

Ingrepen

Eerste bezoeken -2%

-18%

-7%

-14%

+1%

Kostenbesparing

• De uitdaging is om de 
volumedaling vanuit KAM 
door te vertalen in een 
kostendaling

• Op termijn kan dit ook als 
input dienen voor het 
selecteren van nieuwe 
KAM-initiatieven

• Schadelast daalt met 
4% (t.o.v. 2014)

• Hiervan is een 
substantieel deel (min. 
32%) direct verbonden 
aan KAM-initiatieven

Schadelast (in €Mn)

89,2

2016

88,9

2015

93,2

2017









En ook: 

Polikliniek bezoeken
Initiatieven leiden tot minder 

2e lijn consulten

Ligdagen
Initiatieven leiden tot minder 
ligdagen of dagbehandeling

OK zittingen
Initiatieven leiden tot minder 

ingrepen

Ondersteunend
Initiatieven leiden tot minder 

diagnostiek en medicatie

Eerste bezoeken:

- Meer tijd voor de patiënt in de 1e

lijn 

- Structurele beoordeling X-Thorax 
foto’s

- Diagnostiek op de HAP

- Chronische nierschade

- Optimalisering Oogheelkunde

- Transmurale samenwerking

- E-consulting

- Optimaliseren voetenpoli

- CTG thuis

Herhaalbezoeken:

- Polireview

- Nabellen patiënten Pijnpoli

- Verpleegkundig spreekuur 
chronische buikklachten (PDS)

- Duizeligheidspoli

- Hoofdpijnpoli

- Post infarct poli 

- Schouderstraat

- Integrale diabeteszorg

- Reduceren bezoeken POS

- Nagaan zorgwens ouderen

- Palliatief team (MDO)

- Contrast nefropathie

- Functieonderzoek na SEH 

- Fast Track Orthopedie

- KNO in dagbehandeling

- Coloncarcinoom

- Transmurale zorgbrug

- Galblaas in dagbehandeling

- Geriater in de kliniek (MDO)

- Geriatrische expertise op de SEH

- COPD naar G.R.Z. 

- Optimalisatie zorgpad hartfalen

- Slaapregistratie thuis 

- Thuis aanbieden van antibiotica 
en infusen

- Poliklinische TIA diagnostiek

- Cardiologie in dagbehandeling

- Poliklinisch bevallen

- Chronische blaaspijn

- Samen beslissen 

- Afgewogen behandeladvies bij 
ouderen

- Conservatief beleid hernia

Diagnostiek:

- Reductie radiologieaanvragen 
door spiegelinformatie:

- Staande opnames orthopedie

- MRI nek/rug zonder x-foto

- Minder beeldvormend onderzoek 
bij hoofdpijn

- Beslisboom huisartsecho

- Reduceren BOZ-foto’s

- CT Scan i.p.v. Thalliumscan

- Externe naar interne onderzoeken

Medicatie:

- Biosimilars

- Reduceren bloedproducten

- Polyfarmacie

Overzicht KAM initiatieven langs productiedrijvers



Visie 2027

Samenwerking in de 
keten

1

Doelmatig en duurzaam 
gezond

2

Organisatiestructuur 
2027

4

KAM 2027

3

•Afstemmen 

gezamenlijke visie 

Rivas, HenZ en 

VGZ

•Verkennen 

mogelijkheden voor 

(verstevigen) 

samenwerking in de 

regio

•Delen van inzichten 

uit doelmatigheids-

en duurzaamheids-

analyses

•Afstemmen 

vervolgstappen 

doelmatigheid, 

minimale schaal en 

adherentie

•Onderschrijven 
uitgangspunten 
voor zorgverlening 
in de toekomst

•Overeenkomen 

contouren contract 

na 2020

•Opstellen 

routekaart met 

procesafspraken 

om de bekostiging 

tot een succes te 

maken

…



‘Meer tijd voor de patiënt’



Huisarts en Zorg (HenZ) 

Huisarts en Zorg is het samenwerkingsverband van 75 huisartsen in de regio rond 
Gorinchem



• Gemiddelde praktijkomvang = 2095 patiënten per fte praktijkhouder

• Directe toegang, geen wachtlijsten

• 24-uur per dag, 7 dagen per week 

• Avond- en nachtzorg via huisartsenpost

• 99% van de Nederlanders heeft een huisarts

• Huisarts ziet 25-35 patiënten per dag

• 9.800 huisartsen in Nederland

Huisartsenzorg in cijfers



• 75% van de Nederlanders bezoekt jaarlijks de 

huisarts, 90% elke 3 jaar

• 6 contacten per patiënt per jaar

• 94% van alle vragen door huisarts beantwoord

• Slechts 4% van totale zorgbudget

De huisarts als poortwachter





Meer tijd voor de patiënt

• In oktober 2016 is met zeven praktijken de pilot ‘meer tijd voor de patiënt’ gestart waarin een 
langere consultduur centraal staat 

• De doelstelling van de pilot is het creëren van meer tijd voor de patiënt om de kwaliteit van zorg te 
verbeteren en daarmee onnodige zorg te verminderen

• De hypothese is dat ‘meer tijd voor de patiënt’ leidt tot: minder doorverwijzingen naar het 
ziekenhuis, minder diagnostiekaanvragen en minder medicatievoorschriften

• De effectmeting van de pilot geeft inzicht in de juistheid van de gestelde hypotheses



Verandering van 
werkbeleving

Verandering van 
patiënttevredenheid

Aantal consulten

Analyse van de effecten

Analyses pilot ‘meer tijd voor de patiënt’

Meer tijd voor de patiënt 
leidt tot minder verwijzingen 

naar de tweedelijnszorg

Meer tijd voor de patiënt 
leidt tot minder 

diagnostiekaanvragen

Meer tijd voor de patiënt 
leidt tot minder 

medicatievoorschriften

Hypotheses

Effecten

Monitoring

Aantal verwijzingen



✓ Werkbeleving van de huisartsen stijgt

8,28,0
7,4

6,5

4,5

Mei ’17Nul-
meting

+84%

Sept ’17Dec ’16 Feb ’17

Op een normale werkdag heb ik voldoende 
tijd om mijn werk af te krijgen

Nul-
meting

Sept ’17

7.4

Mei ’17

8.27.8
+34%

Feb ’17

8.1

Dec ’16

6.1

Werk en privéleven zijn voor mij
in balans met elkaar

8,48,48,17,8
7,2

Sept ’17

+18%

Feb ’17Dec ’16 Mei ’17Nul-
meting

Mijn werk geeft mij energie

De uitdagingen in mijn werk passen bij mijn 
kennis en vaardigheden

Ik ervaar voldoende tijd voor de patiënt Ik haal voldoening uit mijn werk

8,98,68,28,18,2 +8%

Mei ’17 Sept ’17Dec ’16Nul-
meting

Feb ’17

8,78,4
7,47,6

4,8

Nul-
meting

Mei ’17

+82%

Sept ’17Feb ’17Dec ’16

8,48,68,7
7,97,9

Feb ’17 Mei ’17

+7%

Sept ’17Dec ’16Nul-
meting



✓ Patiënt tevredenheid stijgt eveneens!

6163

53

46

55

Meting 3
N=415

Meting 2
N=338

Meting 4
N=293

+16

Meting 1
N=255

Nulmeting
N=410

Uitslag Net Promoter Score

Vraag: Zou u de huisartsenpraktijk 
aanbevelen bij uw vrienden of familie?

• De gemiddelde NPS van 
huisartsenpraktijken in Nederland is 47 
(bron: ARGO)

• Seizoensinvloeden zijn uitgesloten: 
zowel de nulmeting als meting 4 vonden 
in september plaats



PwC

✓ Verwijzing naar de tweede lijn en diagnostiekaanvraag daalt

1.591

1.709
1.796

1.909
-7%

Apr ’17 -
Sept ’17

Okt ’15 -
Mrt ’16

Apr ’16 -
Sept ’16

Okt ’16 -
Mrt ’17

-6%

Ontwikkeling in aantal verwijzingen per halfjaar

1.370

1.4611.464
1.545

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

-6%
-5%

Apr 
’17 -
Sept 
’17

Apr 
’16 -
Sept 
’16

Okt 
’15 -
Mrt 
’16

Okt 
’16 -
Mrt 
’17

Ontwikkeling in aantal röntgenaanvragen per halfjaar



VGZ en HenZ hebben besloten de pilot in 2018 
voort te zetten & 5 nieuwe praktijken sluiten aan

Verlenging tot 
1 januari 2019

• De pilot wordt verlengd tot 1 januari 2019

• De opzet blijft hetzelfde: een langere en flexibele consultduur die past bij de klacht van de patiënt

• Deze basis wordt aangevuld met initiatieven die bewustwording van de pilot stimuleren 
(bijvoorbeeld: intervisie verwijzingen)

Nieuwe praktijken 
sluiten aan

• De zeven huidige pilotpraktijken blijven meedoen

• Vijf nieuwe huisartsenpraktijken sluiten aan

• Zij starten per 1 januari of 1 april 2018

Focus op 
verwijzingen en 

medicatie-
voorschriften

• De effectmetingen worden voortgezet om de resultaten van de pilot te meten

• De focus zal in 2018 vooral liggen op minder verwijzingen en minder medicatievoorschriften

• Op diagnostiek zullen we minder focussen, omdat we vermoeden dat de effecten van meer tijd (en 
dus minder diagnostiekaanvragen) worden teniet gedaan door meer diagnostiekaanvragen omdat 
huisartsen patiënten langer bij zich houden

Focus op minder verwijzingen en minder medicatievoorschriften



De huisarts kan meer betekenen 
voor minder patiënten



Vragen? 


