
Focus op waarde 
 
 
 
 
 
 
 
Wouter van de Sande 
Directie Markt en Consument 



Een doel dat verbindt 
•  als de waarde toeneemt, 

 dan profiteren patiënten,  
 zorgaanbieders en  
 verzekeraars  
 terwijl de betaalbaarheid van zorg ook toeneemt.  
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Een doel dat inspireert 
•  veel Nederlanders op congressen 
•  en veel inspirerende verhalen, ook uit Nederland 

3 



Een doel dat leidt tot partnership 
•  Een sterkere positie voor de patiënt 
•  Door Samen beslissen en Het goede gesprek 
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Een doel dat uitnodigt om te veranderen 
•  En daarvan zien we in Nederland veel voorbeelden 
•  Waaronder hier op het VUMC 
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Met een eigen verkennende reis van VWS 
•  Is er behoefte aan een actieve rol voor VWS 
•  Geen mal of instrumentendoos 
•  Maar ook weer geen te grote verscheidenheid 
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En een aantal concrete acties 
•  wegnemen knelpunten 
•  ruimte voor experiment 
•  zorgen voor randvoorwaarden 
•  uitgangspunten kwaliteitsregistraties 
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Een stip op de horizon voor kwaliteitsregistraties 

•  Interactief gebruik van kwaliteitsregistraties in de spreekkamer 
•  Ondersteuning van samen beslissen 
•  En daarom uitkomsten van patiënten verzamelen 
•  Maar ook: afleiden van de bron; het moet van belang zijn in het 

primaire proces 
•  Een uitdaging voor kwaliteitsregistraties; relevant worden voor 

patiëntenzorg 
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ICHOM 
•  Een antwoord op verscheidenheid? 
•  En ook een beetje Nederlands; aan 17 van de 20 sets werkten 

Nederlanders mee 
•  Krijgt ook lokale navolging 
•  Niet proberen er een NL versie van te maken. Veranderen via 

ICHOM zodat het een internationale standaard kan worden of 
blijven 
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“Outcomes	are	the	results	people	care	about	
most	when	seeking	treatment,	including	
func9onal	improvement	and	the	ability	to	live	
normal,	produc9ve	lives.	We	believe	outcomes	
are	the	ul9mate	measure	of	success	in	health	
care.	When	seeking	treatment,	pa9ents	want	to	
know	what	their	life	will	be	like	a>er	treatment:	
will	I	return	to	work,	will	I	be	able	to	take	care	of	
myself,	and	will	my	symptoms	
improve?”	(ICHOM) 



Het schuurt hier en daar 

•  Ketenproblemen 

•  Multimorbide oudere patienten 

•  Privacy en security 
 Afsprakenstelsel 
 Toestemmingsvereiste 

•  Haperende innovaties 
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Nederland inspireert: IHI 2018 
•  In Amsterdam 
•   In overleg om massaal studenten te laten deelnemen 
•  Jullie laten iets moois zien! 
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