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Onze maatschappelijke rol 
 
•  Wij zijn één van de regisseurs in het stelsel. 
•  Samen met zorgaanbieders en patiënten 

realiseren we de doelstellingen van het 
zorgstelsel.  

•  Wij zijn primair verantwoordelijk voor de 
betaalbaarheid van zorg. Inzet op betere 
kwaliteit en doelmatigheid (zinnige zorg) 
zien wij als een belangrijk middel om dat te 
realiseren.  

•  Wij dagen zorgaanbieders uit tot 
kwaliteitsverbetering. 

•  We laten ons leiden door koplopers die 
aantonen welke zorg zinnig is. 
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De hervorming van het zorgstelsel beoogde de kostenstijging 
in te dammen middels productiviteitsverhoging 

§  Effectief macro instrument 
–  Kostenbeheersing op 

(nationaal) niveau 
–  Directe interventie in het 

systeem 

§  Maar problematisch op micro 
niveau 
–  Lage productiviteit, weinig 

ondernemerschap en weinig 
innovatie 

–  Wachtlijsten 

pre-2006: Macro effectief maar 
micro inefficiënt 

Groeiende druk op het  
systeem 

§  Kostengroei 

§  Vergrijzing (zorgvraag 
en arbeidsmarkt) 

§  Technologische 
ontwikkelingen 

P (Prijs)  

Q (Volume)  

2005-06 stelselwijziging: hogere 
productiviteit om meer zorg 

mogelijk te maken 

•  Volume groei is een ‘fact of life’: 
vergrijzing, innovatie 

•  Meer efficiëntie is nodig om 
volume groei aan te pakken 

•  Competitie zal leiden tot hoge 
efficiëntie en lagere prijzen 
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VGZ zet in op het voorkomen van onnodige zorgconsumptie 

Drijfveren om overbodige zorg te voorkomen 
§  Welzijn van de patiënt: overdiagnostiek en overbehandeling kunnen de patiënt schaden 

§  Solidariteit binnen ons systeem 

§  Beheersing van stijgende zorgkosten 

 
Voorliggende dilemma’s 
§  Transparantie in informatie: als bekostigende partij weten we niet op welk terrein we kwaliteit kunnen winnen en 

kosten kunnen reduceren 

§  Reputatie: consumenten vertrouwen niet per definitie de bekostigende partij bij contracteren op basis van 

kwaliteit 

§  Versnippering: besparingen zijn vooral zichtbaar op papier. Het is eenvoudig om te investeren in primaire zorg, 

maar veel lastiger om besparingen te realiseren op de lange termijn 

§  Pionierende zorgaanbieder ziet de omzet dalen 
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Voorbeeld van het versnipperde business case dilemma 

De theoretische business case versus de versnipperde business case 
Voorbeeld van geldstromen 
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Investering 

De business case in 
realiteit 
•  Ziekenhuizen vullen 

leeggevallen 
capaciteit op in het 
grijze gebied van 
medicijnen 

De business case op papier 
•  Inverteer in medicatie reviews 

en therapietrouw, en oogst 
een afname in 
ziekenhuisopnames 
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Maar ziekenhuizen die investeren in kwaliteit worden 
geconfronteerd met omzetreductie 

‘Productie’ ziekenhuis 

‘’Kwaliteit’ ziekenhuis 
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Daarom heeft VGZ een strategie die reductie van (onnodige) 
zorgconsumptie aanmoedigt middels kwaliteitsinitiatieven 

We hebben een partnerschap gerealiseerd met een selecte groep ziekenhuizen om best 
practices te identificeren die resulteren in een afname van zorgconsumptie  
-  Medisch personeel in deze ziekenhuizen identificeert initiatieven die zorgconsumptie kunnen reduceren 

Deze initiatieven hoeven niet altijd nieuw te zijn, maar kunnen ook ‘oud’ zijn en nooit eerder zijn 
uitgevoerd omdat deze niet pasten in het zorgmodel van het ziekenhuis 

-  Alvorens we starten met een initiatief maken we een inschatting van de impact op de kosten 
-  Partners is financiële zekerheid geboden voor teruglopende omzet als gevolg van de initiatieven 
-  We garanderen dus stabiliteit voor het ziekenhuis en de artsen, in ruil voor hun maximale inzet om 

initiatieven te identificeren die zorgconsumptie reduceren 

 

 
Zodra initiatieven getest zijn door onze kwaliteitspartners laten we onze kwaliteit strategie 
landen bij andere zorgaanbieders 
-  Voorlopers zullen gestimuleerd worden: langlopende contracten, betere financiële verdeelmodellen 
-  We zullen sturen op bezuiniging op basis van de resultaten van onze best practices 
-  We zullen volume kanaliseren richting de zorgaanbieders die onze best practices implementeren 
-  We zullen zorgaanbieders die onze best practices niet implementeren korten op hun budgetten 

Stap 1: 
Identificeren 
kwaliteits-
initiatieven 

Stap 2:  
Uitrollen 

kwaliteits- 
initiatieven 

Bij VGZ bevinden we ons momenteel tussen stap 1 en stap 2 
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VGZ werkt aan het ontwikkelen van Good Practices in de leer- en 
proeftuinen om deze vervolgens mee te nemen in inkoop. 

Een good practice is: 
ü  Een vernieuwende interventie 

ü  Meetbaar bewezen in de (eigen) praktijk 

ü  Doelmatig (kwaliteit/kosten), dus dalende kosten bij gelijke of betere 

kwaliteit   

ü  Opschaalbaar 
àDe vernieuwing kent een ambassadeur vanuit het zorgveld 

 
 

7 

GP’s 
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Leertuinen 
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Regio Gorinchem: samenwerking tussen VGZ, Rivas, huisartsen en Zorgbelang. 
Specilisten in MSB.  Eerste initiatieven zijn gestart. Q3 2015 uitrol van 20 nieuwe 
initiatieven.  

Project Droom: initiatief van ziekenhuis Bernhoven met VGZ, CZ en huisartsen. 
Specialisten per 1 jan 2015 in loondienst. Grote transitie ziekenhuis. Niet meer gericht op 
productie. Longlist van 100 initiatieven. Eerste 25 initiatieven gestart. 

Samenwerking Radboudumc, VGZ en cliënten/klanten. Samenwerking gaat verder dan 
ophalen en implementeren innovaties. Partnership Radboudumc/VGZ bij zorginkoop en 
opschaling. Eerste succesvolle initiatieven op gebied van voorkomen onnodige zorg bij 
ouderen, IC-zorg, Tavi’s. 

Drechtsteden: Samenwerking met de zes gemeenten in de regio Drechtsteden én de 
stichting Drechtzorg (34 aanbieders). Doelstelling is een domeinoverstijgende 
samenhangende aanpak realiseren voor de doelgroepen GGZ en ouderen.  

In de leertuin ggz gaan we op zoek naar kwaliteitsinitiatieven binnen drie speerpunten: het 
reframen van psychisch lijden, het ontwikkelen van ehealthtoepassingen en het 
bevorderen van integrale aanpak in de wijk.  
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Proeftuinen 
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Zorgaanbieders in de regio Alkmaar en directe omgeving hebben zich georganiseerd in het 
initiatief “Samen Sterker in Zorg”. Zij zijn vooruitstrevend in het organiseren van andere 
vormen van samenwerking. 

In de regio Eindhoven werken de zorggroepen PoZoB en DOH, patiëntenbelangenorganisatie 
Zorgbelang Brabant en zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ  samen om de kwaliteit van 
zorg te verbeteren en tegelijkertijd de kosten van de zorg te verlagen. 

Blauwe Zorg is het samenwerkingsverband van Huisartsen (ZIO) , azM, VGZ en Huis voor de 
zorg  (patiëntenvereniging) in de regio Maastricht en heuvelland. Gericht op het realiseren van 
betere zorg tegen lagere kosten en gebaseerd op 2 principes; organisatie van zorg & 
gedragsverandering.  
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Proeftuin Blauwe Zorg: Maastricht en Heuvelland 

 Duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland 
 Iedereen aan zet 

 
 

Doelstelling: 
•  Kwaliteit van zorg overeind houden en verbeteren 
•  Gezondheid van bevolking verbeteren 
•  Kosten in de hand houden  


