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Programma

-Hoe bereikte VBHC mijn spreekkamer?

-Theorie

-Hoe organiseren we het in Nederland?

- Discussie 



Hoe bereikte VBHC mijn spreekkamer?

Gewerkt bij dr Kolff
- Uitvinder van hemodialyse 

- Discussies over waarde van dialyse in leven van individuele patiënten 

Welke informatie kan gebruikt worden voor beslissing wel of niet te 
dialyseren?

- Individuele patiënten 

- Kritische vragen van goede journalisten

- Onderzoek naar Conservative Care voor de oudere nierpatiënt      Verberne, CJASN 2016



Conclusie en discussie

Waarde gecreëerd bij de oudere nierpatiënt 

- vergelijkbare uitkomsten

- tegen lagere kosten  - patiënten-perspectief – QoL en tijd in ziekenhuis 

- maatschappij: lagere kosten 

Kracht van eigen data bij voorlichting huidige patiënten.

Niet: u mag niet, meer: niet dialyseren is ook een optie 

Opgenomen in: 

1.  Landelijke richtlijnen  

2.  Keuzehulp van Nierpatiënten Vereniging Nederland
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Kennismaking gebruik uitkomsten – VBHC Waarde van uitkomsten in spreekkamer  beter leren kennen:

Uit NfN bestuur kijkend naar Meetbaar Beter                                            www.meetbaarbeter.com

Reorganisatie kwaliteitsbeleid en registratie NfN, Renine: Nefrovisie www.nefrovisie.nl

Antonius / Santeonprojecten www.santeon.nl

Harvard Course

Nu : 
Leerstoel: Nefrologie, uitkomsten van zorg, LUMC 

Voorzitter ICHOM werkgroep nierziekten 

Co-voorzitter Linnean Initiatief 

VBHC commissie St Antoniusziekenhuis en LUMC

Nefrologie project in Santeon verband

Project groep Nierziekten UitkomstGerichte Zorg 

Kennismaking gebruik uitkomsten – VBHC 

http://www.meetbaarbeter.com/
http://www.santeon.nl/


Waar komt VBHC/ WGZ vandaan? 
Oplopende kosten

Michael Porter & Elisabeth Teisberg, 
Harvard Business School

Personal frustration –
- how to improve healthcare

System not sustainable

Oplossing: 
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Basis problemen in de zorg 

Patiënten:
- Niet efficiënt georganiseerd
- Consult gaat vaak niet over datgene waar patiënt last van heeft

Gezondheidszorg:
- Variatie in uitkomsten
- Vaak ontbreken feedback
- Stijgende kosten

Sonn GA, J Urrol 2013



2x variation in 5 years survival for colorectal cancer between UK primary care trusts

4x variation in bypass surgery mortality in the UK

5x variation in reoperations due to complications after knee replacement in Germany

6x variation in emergency readmissions after hip surgery in the UK

9x variation in complication rates from radical prostatectomies in the Netherlands

10x variation in mortality after rectal cancer surgery in Sweden

18x variation in reoperation rates after hip surgery in Germany

20x variation in mortality after colon cancer surgery in Sweden

22x variation in reoperations rates within 2 years after hip replacements in Sweden

36x variation in capsule complications after cataract surgery in Sweden

(Source ICHOM)

Variatie in uitkomsten



Variatie is ook begin van verbetering

Evolutie Theorie



Uitkomsten – meer dan overleving

Swedish data rough estimates from graphs; Source: National quality report for the year of diagnosis 2012 from the National 
Prostate Cancer Register (NPCR) Sweden, Martini Klinik, BARMER GEK Report Krankenhaus 2012, Patient-reported outcomes 

(EORTC-PSM), 1 year after treatment, 2010
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Uitkomsten – patient relevante uitkomstmaten

Swedish data rough estimates from graphs; Source: National quality report for the year of diagnosis 2012 from the National 
Prostate Cancer Register (NPCR) Sweden, Martini Klinik, BARMER GEK Report Krankenhaus 2012, Patient-reported outcomes 

(EORTC-PSM), 1 year after treatment, 2010

1 yr severe erectile dysfunction

%

1 yr incontinence5 year survival

Best-in-class: Martini KlinikGermany Sweden

Focussing on 
mortality alone…

…may obscure large differences 
in outcomes that matter most to patients



Fundamental challenges to healthcare in developed nations
1. Major variations in methods, outcomes and costs
2. Slow diffusion of best practices
3. High and growing costs for healthcare

LUMC okt 2019

Possible solutions: 

1.  Increase Healthcare spending Not sustainable

2. Rationing, waiting times Ethically and politically difficult

3.  Increase efficiency (outcomes / cost) Attractive
dr Wohlin, Karolinska Institute, IHI congres 2016

Waarom WGZ?



1. Effectieve zorg
2. Patiënt relevant
3. Veilig 

4. Efficiënt
5. Tijdig 

Value Based Health Care
the origin
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Uitkomsten die er voor de patiënt toe doen

Kosten om die uitkomsten te bereiken 

Michael Porter & Elisabeth Teisberg, Harvard Business School



Elegantie VBHC

- Uitkomsten in de teller, kosten in de noemer

- Verenigt belangen patiënten, professionals, instellingen, maatschappij
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WGZ in Nederland

Vooral:
2. Meten uitkomsten / kosten

verbeteren zorg

1. Integrated practice units

Worstelend met :
6. Data verzamelen

Uitkomsten, PROMS

Experimenten: 
3. Betaalmodellen

5. Geografische expansie / werken in keten 
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WAARDENGEDREVEN ZORG:

Trends die samen komen:  

- Meten van patiënt relevante uitkomsten van zorg 

- Transparantie – in de spreekkamer – voor de spreekkamer

- Shared Decision Making

- Verbetering van zorg / uitkomsten

- Efficiëntere organisatie van zorg –Lean etc

- Vermijden onnodige zorg – choosing wisely, zorgevaluatie 

- Juiste Zorg op de Juiste Plek 

- Betaalbaarheid van het systeem – verandering betaal model 

- Deregulering - meer uitkomsten, minder proces maten meten 

- Patientparticipatie

- voor professionals:  plezier direct betrokken te zijn bij verbetering van zorg



Landelijke agenda - “uitkomsten voor samen beslissen”
- FMS – specialist 2025 
- In regeerakkoord 2017
- In Zorgakkoord voorjaar 2018
- Programma Uitkomstgerichte Zorg

- Lijn 1: uitkomsten sets  - 50 % ziektelast 

- Lijn 2: Samen Beslissen 

- Lijn 3: Uitkomstgericht organiseren en betalen 

- Lijn 4: toegang tot informatie, ICT: meer data met minder administratie

- Lijn 5,6 : Veranderaanpak (implementatie) , Evaluatie 

-Primair: uitkomsten gebruiken in spreekkamer (SDM) en verbeterprojecten
-Later: openbaarheid en rol bij betalingen

-Nederlands:   Uitkomsten

Landelijke agenda- uitkomsten voor samen beslissen



Politiek geïnteresseerd tot in de spreekkamer 
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Waardegedreven Zorg – toekomst 
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Het dynamisch, politiek WGZ-speelveld

Passende Zorg Verkiezingsprogramma’s
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Gebruik van uitkomsten / WGZ

Uitkomstgerichte Zorg, het Speelveld



Uitkomstgerichte Zorg 

- Programma Uitkomstgerichte Zorg

- Uitwerking Hoofdlijnakkoord Curatieve Zorg  door Koepelpartijen

- Lijn 1: Uitkomsten sets  - 50 % ziektelast 

- Lijn 2: Samen Beslissen 

- Lijn 3: Uitkomstgericht organiseren en betalen 

- Lijn 4: toegang tot informatie, ICT: meer data met minder administratie

- Lijn 5: Veranderaanpak (implementatie)  

- Lijn 6: Evaluatie 
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Uitkomsten in relatie tot kosten 
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+

-
uitkomsten

Kosten
- +

Beter en goedkoper
Direct invoeren

Slechter en duurder, 
niet doen

Beter maar duurder

Value case – hoeveel winst 
tegen welke kosten

Slechter en goedkoper, niet 
doen, tenzij bezuinigen, dan 
value case



Nieuwe betaalmodellen? 
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www.linnean.nl Werkgroep bekostiging 

http://www.linnean.nl/


Drie Perspectieven - Gebruik van uitkomsten / 
WGZ

- Arts – Patiënt

- Ziekenhuis

- Maatschappij

LUMC okt 2019



Drie Perspectiven - Gebruik van uitkomsten / WGZ

- Drie  perspectieven
- Arts – Patiënt - informatie over behandeling

- shared decision making

- volgen eigen resultaten 

- gesprek over voor patiënt belangrijke zaken

- efficiëntere organisatie

- Ziekenhuis - verbetering uitkomsten, 

- inrichten van zorg, effectiviteit, efficiëntie

- financiering 

- Maatschappij - betaalbaarheid, 

- duurzaamheid van het systeem

LUMC okt 2019



Value Based Healthcare – meer dan:  uitkomsten / kosten

Trends die samenkomen – cultuur die verandert 

Programma Uitkomst Gerichte Zorg 

Vooral: intrinsieke motivatie door te werken aan verbeteren zorg

Duurzaamheid Zorg 

Best practices: 
EU: https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-health-launches-guidance-value-based-health-care
www.linnean.nl
www.santeon.nl
LUMC deelt honderd inzichten over waardegedreven zorg. mail: wgz@lumc.nl
www.uitkomstgerichtezorg.nl

Waardegedreven Zorg 
Hype of Hoop ? 
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