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Ontwikkeling zorgkosten in Nederland

http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/miljoenennota,kst248657_9.html

Diagnostiek & behandeling

Chronische ziekten

Vergrijzing

http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/miljoenennota,kst248657_9.html


Value-Based Healthcare (VBHC)

VBHC is gericht op het maximaliseren van 

de waarde van zorg voor de patiënt en het 

reduceren van de zorgkosten.

1. Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen

2. Meet de uitkomsten en de kosten voor iedere patiënt

3. Ketenfinanciering

4. Ketenzorg (over de schotten heen georganiseerd)

5. Geografische expansie van best practices

6. Ondersteunende technologie



Kwaliteit van Zorg =

• Effectief: “De juiste behandeling bij de juiste patient”

• Patient gericht “Doe wat de patient echt nodig heeft”

• Veilig “Breng de patient geen schade toe”

• Efficient “Verpil geen geld”

• Tijdig “Verspil geen tijd”

• Toegankelijk “Discrimineer niet”



Wat is Value-Based Health Care (VBHC)?

Kwaliteit van Zorg

• Effectief

• Patient gericht

• Veilig

• Efficient

• Tijdig

• Toegankelijk



Waarom Value-Based Health Care bij FH ?

Kinnear et al BMJ open 2019;9:e030290



Methode



Pad uitkomstmatenset
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Ontwikkeling van het uitkomstmatenset

• FH werkgroep en patienten werden gevraagd om te scoren en prioriteren

• Uitkomstmaten

• Relevante initiele en ongoing patienten condities

• In totaal, 166 FH (44.6%) patienten reageerden op vragenlijst

• Consensus bereikt welke uitkomstmaten op te nemen

• Selectie geschikte meetinstrumenten



FH uitkomstmaten Set

1. Kwaliteit van Leven

2. Therapie trouw

3. FH kennis

4. Self efficacy

5. Bijwerkingen

6. Roken

7. Metingen (LDLC, bloeddruk, BMI)



FH uitkomstmatenset



Study Population

FH Patienten

(N=540)

Eligible Patients 

(N=527)

Respondents

(N=429)

Excluded (N=13)
- Homozygous FH: 11

- No FH mutation: 2

Non-Respondents

(N=98)



Baseline karakteristieken



INSUFFIENT vs. SUFFICIENT KNOWLEDGE



INSUFFIENT vs. SUFFICIENT KNOWLEDGE



Conclusie

• 1e uitkomstmaten set voor FH

• Personalized medicine

• Verbetering van Zorg

• Benchmarking

• Belang van kennis

• Kennis van patient belangrijk

• Betere kennis= betere uitkomst



Toekomst

• Doorontwikkelen voor alle FH centra

• Kosten in kaart brengen voor volledige VBHC tool

• Waarderen/ Financiering obv VBHC 



Denkt u dat VBHC een rol kan spelen in FH zorg?

• Ja

• Nee



Thank you


