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Potentiële belangenverstrengeling

Voor presentatie mogelijk relevante relaties:

▪ Sponsoring of onderzoeksgeld: Onderzoekssubsidie van ZonMw voor evaluatie 
van uitkomstgericht organisatiemodel voor herseninfarctzorg in regio Rotterdam

▪ Honorarium of andere (financiële) vergoeding: Vacatiegelden voorzitterschap 
landelijke richtlijnwerkgroep ‘Herseninfarct en hersenbloeding’

▪ Aandeelhouder: N.v.t.

▪ Andere relatie, namelijk: N.v.t. 







gezondheidsuitkomsten

waarde =

kosten



Bron: Porter and Lee, Harvard Business Review, 2013



Value-based healthcare: de beloftes

▪ Betere betrouwbare informatievoorziening, vooral ten aanzien van uitkomsten

▪ Meer taakverdeling, concentratie, schaalvergroting

▪ Vermindering van “zorg-warenhuizen” en toename van “zorg-speciaalzaken”

▪ Meer gepaste zorg

▪ Kostenbeheersing

▪ Betere voor de patiënt relevante gezondheidsuitkomsten

Maar: nog weinig empirische onderbouwing



Hoe leidt meten van uitkomsten tot 
meer waarde?

spreekkamer ziekenhuis / IPU (inter)nationaal



Hoe leidt meten van 
uitkomsten tot meer waarde?

Mogelijkheden 

▪ Screeningsinstrument voor welke domeinen aandacht verdienen

▪ Uitkomsten kunnen sturing geven aan consult (‘samen beslissen’)

▪ Inzicht bieden in functioneren individu ten opzichte van referentie

Struikelblokken 

▪ Tijdrovend 

▪ Potentieel leidend tot meer zorg (maar mogelijk ook betere uitkomsten)

▪ Niet geschikt voor vergelijken van behandeloptie A en B

spreekkamer



Hoe leidt meten van 
uitkomsten tot meer waarde?

Mogelijkheden 
▪ Inzicht verkrijgen in resultaten van zorg
▪ Signaleren van uitschieters (positief/negatief) 
▪ Basis voor kortcyclische verbeteracties (PDCA)

Struikelblokken 
▪ Kwaliteit van uitkomstmetingen 

• relatief kleine samples 
• veel uitkomstmaten 
• rol van toeval en verstoring

▪ Analyseerbaarheid: power om toegevoegde waarde van specifieke zorgactiviteiten 
aan te tonen is waarschijnlijk laag

ziekenhuis / IPU



Hoe leidt meten van 
uitkomsten tot meer waarde?

Mogelijkheden

▪ Ziekenhuizen, IPUs en landen vergelijken (benchmark)

▪ Uitwisselen van “best practices”

▪ Betaling afhankelijk maken van uitkomsten 

Struikelblokken 

▪ Kwaliteit van uitkomstmetingen 

▪ Residual confounding, ondanks ‘case-mix’ correctie

▪ Analyseerbaarheid: power om toegevoegde waarde van specifieke zorgactiviteiten 

aan te tonen is waarschijnlijk laag

(inter)nationaal



Doelen

▪ Het bevorderen van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie. Dit 
kan bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit voor de patiënt.

▪ Het leveren van kwaliteit door het verhogen van het werkplezier voor de 
zorgprofessional.



Casus: herseninfarctzorg

Acute fase

Revalidatie fase

Chronische fase



Wat waren de problemen?

▪ Grote variatie in symptomen na een herseninfarct

▪ Patiënten en familie ervaren onze zorg als gefragmenteerd

▪ Het ‘verkeerde-bed-probleem’

Ik kan niet 

goed lopen

Denken lukt 

niet goed

Krijg ik het 

opnieuw?

Ik moest telkens opnieuw m’n verhaal vertellen



Waardegedreven herseninfarctzorg 

in de regio Rotterdam



Afspraken voor 3 jaar: 2019 – 2021 

Netwerk van zorgverleners:

▪ we meten en bespreken structureel gezondheidsuitkomsten

▪ op vaste momenten gedurende 2 jaar na het herseninfarct

Zorgverzekeraar:

▪ betaalt één bedrag per patiënt voor gehele behandeltraject (=bundelbetaling)

▪ keert bij goede gezondheidsuitkomsten ‘shared savings’ uit aan zorgverleners in netwerk





https://app.powerbi.com/groups/me/reports/adf24ef9-bb7f-4372-8280-45ae1bd141d4/?pbi_source=PowerPoint


Evaluatie samenwerking

Gerealiseerd

▪ Organisatiestructuur

▪ Dataverzameling

▪ Dashboard 

Uitdagingen

▪ Tijdig inzichtelijk maken van data

▪ Beïnvloedbaarheid uitkomsten

▪ Meekrijgen van de ‘werkvloer’



CONCLUSIES 
Is value-based healthcare de nieuwe standaard?

▪ Onmiskenbare trend richting verzamelen en gebruiken van uitkomstinformatie

▪ Meest kansrijke toepassingsgebied: screeningstool in spreekkamer

▪ Routinematig uitkomsten verzamelen en beschikbaar maken is uitdagend

▪ Implementatie van VBHC kan samenwerking bevorderen, maar vraagt om heldere 

doelen en krachtig medisch (netwerk)leiderschap 

▪ Wetenschappelijk onderzoek is nodig: wat werkt wel en wat niet? 



www.erasmusmc.nl/stroke-center
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