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Leading the Change
• Financiering Zorgverzekeraars Nederland (13.2 M€)
• Onafhankelijke stichting met participatie van

– Federatie Medisch Specialisten
– Patientenfederatie Nederland
– Zorgverzekeraars Nederland



Doel LtC
• Het LtC-project moet aantoonbaar leiden tot 

implementatie van de bewezen meest effectieve
zorg, minder praktijkvariatie en daarmee lagere
kosten.



Activiteiten LtC
• Zorgevaluatieprojecten

– Eerste ronde gehonoreerd medio 2017
– Tweede ronde aankondiging vandaag

• Onderzoek naar integratie zorgevaluatieproces in zorg
• Implementatie van uitkomsten

– Breed voor alle zorgevaluatieprojecten
– LtC, SEENEZ, K&D



Activiteiten LtC
• Tweede ronde zorgevaluatieprojecten

– Alle WVen met een kennisagenda
– Onderwerpen van kennisagenda mogen aangemeld worden
– Voorselectie relevantie via LtC werkgroep
– Beoordeling kwaliteit door ZonMw
– Honorering via LtC werkgroep

• Call verwacht voor het eind van het jaar
– Afronding honoreringstraject na de zomer volgend jaar



Netwerken
• Binnen de WV

– Ziekenhuizen en zorgprofessionals

• Netwerk van WVen

• Netwerk van stakeholders in de zorg



NVOG netwerk
• Samen includeren
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NVOG netwerk
• Maar niet allemaal even veel
• Associatie met

– 3e vs 2e lijn
– Zelf studie initieteren
– Tijd voor onderzoek

Oude Rengerink, (unpublished data)



NVOG netwerk
• Samen implementeren, netwerk werkt (deels)

– RR 1.8 voor kennis over uitkomst
– RR 1.1 voor implementatie

Litjens, Clin Trials (2013), http://hdl.handle.net/11245/1.417638

http://hdl.handle.net/11245/1.417638


Netwerk van WVen
• Vele WVen actief

– Kennisagenda’s, zorgevaluatie, intern netwerk
• Vele subsidieprogramma’s

– SEENEZ, K&D, LtC, ZonMw DO / GGG
• Uitwisselen ervaringen en kennis

– Professionals, bureaus WVen, trialbureaus, methodologen
• Gezamenlijke website

– Studie-informatie, inclusies, implementatie, richtlijnen
– We nemen contact met u op!



Netwerk van WVen



Netwerk van WVen
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Netwerk van WVen



Netwerk van WVen



Netwerk van stakeholders
• Voor implementatie van kennis zijn alle stakeholders nodig

– WVen / zorgprofessionals / ziekenhuizen
– Patiëntenverenigingen / patiënten
– Zorgverzekeraars
– Overheid en ZBOs

• LtC zet in op maximale implementatie van kennis
• Alle projecten die gestart zijn vanuit kennisagenda’s

– SEENEZ, K&D, LtC
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Richten
• Opnemen van de uitkomsten in richtlijnen

– WV onderdeel van projectgroep
– Getekend voor implementatie binnen 12 mnd

• Proces nu al voorbereiden

– Disseminatie naar leden WV
– Onderdeel van kwaliteitsvisitatie



Helpen
• Keuzehulp/consultkaart



Prikkelen
• Afhankelijk van uitkomst

– Aanpassingen in polis ZV – patiënt
– Aanpassingen in contract ZV – ziekenhuis
– Aanpassingen in pakket ZorgInstituut



Spiegelen
• Transparant maken wat er gebeurt

– Landelijk / per ziekenhuis
– In de tijd



Netwerken
• Binnen de WV

– Stimuleren inclusies en implementatie

• Tussen WVen
– Uitwisselen van kennis en ervaringen
– Transparant maken wat er allemaal gebeurd

• Tussen alle stakeholders in de zorg
– Richten, helpen, prikkelen en spiegelen van implementatie



Leading the Change
• Werkgroep: Hanna Willems, Teus van 

Barneveld, Anneke Kwee, Teus Linsen, 
Rimke Geels, Heleen Post

• Projectgroep: Annelies Wisse, 
Veronique van Dooren, Maya Kruijt, 
Anna Musters

• Raad van Toezicht: Henk Smid, Sjaak
Wijma, Marcel Levi, Ab Klink
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