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DE VRAAG – Wie zorgt voor deze mevrouw ?  Houdt haar ‘gezond’?  

Vrijwel iedere zorgvraag vergt meerdere zorgverleners en -financiering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ‘positieve gezondheid’ bij, met en voor de patiënt als  
Triple Aim in ervaren zorg, gezondheid, dus kosten  

• Diabetes 

• Hoge bloeddruk 

• Benauwdheid 

• Vallen 
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• Eenzaamheid 

• Dementie 

• Depressie 
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• Eigen 
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• ….  

• Huisarts 

• Thuiszorg 

• Mantelzorgers 

• Specialist 

• Maatsch. werk 

• Psycholoog 

• Apotheker 

• Paramedici 
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DE VRAAG – … tijdens ‘babyboom’ in zorgvraag, -kosten en –capaciteit? 

Kunnen betalen:  
Vanaf 60 jaar verdubbelen 
de gemiddelde jaarlijkse 
zorgkosten iedere 10 jaar 

Kunnen leveren: 
470.000 zorgverleners 
tekort in 2025 bij  
ongewijzigd beleid 
(Zorginnovatieplatform)  

Babyboom  
generatie 2015 

Bron: ING Bank rapport  “Naar geïntegreerde eerstelijnszorg in 2025”  
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DE VRAAG – …wie beteugelt (verdere) stijging 2e lijn en totale kosten?  
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Meer gezondheid 
per zorg-euro 

Betere 
gezondheid 

Betere 
klantervaring  
& motivatie 

Lagere 
zorgkostengroei 
per verzekerde 

Bron: Berwick, Nolan and Whittington (2008); The Triple Aim: Care, health and Cost 

MISSIE – Verbeteren uitkomsten van de gehele integrale zorgketen: 
meer gezondheid per zorg-euro = Triple Aim  
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Verticale jaarlijkse afspraken  

over reduceren groei zorgproductie  

met budgetteren van verrichtingen 

OPLOSSING – kanteling naar regionale (deel)populatie contracten 
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Hulp 
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Farma
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Horizontale meerjaren afspraken  

over reduceren groei zorgvraag  

met vergoeding o.b.v. uitkomsten 

Etc. VVT 
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(Tijdige) 

diag-
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Be-
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GGZ 
. 

Hulp 
middel 

en 
 

ZKH 
 
 

Huis- 
artsen 

 
 

Para-
med 

 
 

Farma
-cie 

 
 

VVT 
 

o Eén jaar contract 

o Besparingsopdracht 

o Inboeken besparingen 

o Per lijn apart 

o Volume en prijs 

o Zorgproductie reduceren 

o Kosten reduceren 

o Populatiezorg project 

o Meerjarig contract 

o Besparingsprikkel 

o Delen besparingen 

o Populatie integraal 

o Substitutie en doelmatigheid 

o Zorgvraag reduceren 

o Uitkomsten verbeteren 

o Populatiezorg contract 

Populatie ziektebeeld X 

KNELPUNT – kanteling botst met huidige manier van contracteren 
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NODIG – betere gezondheid per euro contractueel belonen door  
delen kostenombuiging en herinvesteren in preventie, innovatie en organisatie 

Kosten 
€ / jaar 

2020 

Trend 

2015 2012 

Vergoeding TOTALE  
zorgkosten 

van (sub)populatie 

 
 
Trend -/- Realisatie       = Betere en rendabelere 
    gezondheid(zorg) voor patiënt 
 
Trend -/- Vergoeding    = Lagere kosten/minder premie 
   voor verzekeraar/verzekerde 
 
Vergoeding-/-Realisatie=  Extra beloning / zorginnovatie 
   zorgverleners    en preventie 
 

-/- Realisatie 

 Shared  
‘savings’ 
benefits 
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BEST PRACTICE – Triple Aim vereist alle 5 componenten 

• Ruimte in wet- en regelgeving 

 

• Contractinnovatie: bekostigen betere uitkomsten 

 

• Regionale ‘integrator’ organisatie/contractant 

 

• Triple Aim zorg & preventieprogramma’s  

 

• Populatie data 
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 Wet: Integrale zorginkoop artikel 140 

 Contract: Vanaf 2006 voor 10+ jaar alle >30.000 verzekerden  
van grootste en kleinste ziekenfonds obv 2:1 verdeling  
‘shared savings’: verevende premies -/- werkelijke kosten 

 Integrator: Gesundes Kinzigtal = Zorgverleners + OptiMedis 

 Programma’s: >20 vrijwillige integrale Triple Aim zorgprogramma’s 

 Data: alle declaratiedata en HIS informatie van anonieme verzekerden  

    

 Resultaat: populatie gezonder, tevredener en minder kostbaar = Triple Aim 
– 1,4 jaar langer leven GK deelnemers  
– 23% minder groei ZKH opnamen GK deelnemers 
– 99% van GK deelnemers raadt vrienden en familie aan deel te nemen  
– 10% meer verzekerden zorgverzekeraar AOK 
– ‘Shared savings’:  €170 per AOK verzekerde per jaar 

BEST PRACTICE -  Gesundes Kinzigtal in Duitsland  
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BEST PRACTICE – Voorbeeld programma Osteoporose 
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Sickness Funds 

Providers 
- without risk 

AOK + LKK 
Baden- 

Württemberg 

© OptiMedis AG 

Managing the population/programs 
- taking risk and sharing gain 

BEST PRACTICE - Gesundes Kinzigtal GmbH: regional ‘integrator’  
managing and improving the health gain out of shared savings 

Normal  
healthcare 

fees € 

New preventative 
efforts € 

Shared  
savings € 

Health gain 
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BEST PRACTICE – Integrator  with contractual responsibility, 
incentives, rewards and mandate for achieving Triple Aim in region 
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NEDERLAND – Vertaling, ontwikkeling en uitwisseling 
best practices met (model)contracten met koploperregio’s  

VWS/NZa feedback 
NPHF support 

Vitaal 
Vechtdal 

 

Koploper 
regio’s 

Nijkerk 
& 

Nieuwe 
gein 

(Model)  
Contracten 

Ruimte Draagvlak 

Verbreding &  
verbetering 

Knelpunten &  
oplossingen 

Medewerking & 
betrokkenheid 

http://www.novartis.com/index.shtml
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NEDERLAND – assortiment van programma’s/contracten 

Contractmodel* 
Shared 
savings 

op subtotaal 

Integrale 
bekostiging 
per patiënt 

Subpopulatie 
bekostiging 

per verzekerde   

Totale 
bekostiging 
per persoon  

Basis/Gen. GGZ √ 

Geboortezorg √ 

Complexe 
Wondzorg √ 

COPD, DM, 
CVRM/HVZ √ 

Artrose √ 

Nieren √ 

Osteoporose √ 

Ouderen √ 
Contract en doelen zijn geen sluitstuk, 
maar van start tot finish leidraad voor 

ontwikkeling, invulling, uitvoering en 
berekening o.b.v. VEKTIS data    

*VEROZ Whitepaper 2014 o.b.v. onderzoek naar internationale Triple Aim successen 
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UITKOMSTBEKOSTIGING – wat zien we elke keer gebeuren? 

De zorginhoud is (weer) leidend:  

 Zorgverleners kunnen zich (weer) helemaal op hun passie richten! 

 De oorzaak van de zorgvraag, de persoon staat centraal 

 Betere diagnostiek in 1e lijn met deskundigheid uit 2e lijn 

 Maatwerk: IZP zorgpaden die bij ziektefase en ernst horen 

 Ziekenhuis wordt meer behandel/interventiecentrum 

 Van zorgkosten naar zorgrendement, uitgaven worden 

investeringen in resultaten binnen duur van contract 

 Zorgvraag naar doelmatige preventie, innovatie en organisatie 

 Objectieve “integrator” als cement tussen partijen/belangen 
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“Na evaluatie [vragenlijst] met praktijk- 
ondersteuner werden mijn ogen geopend”  

“Ik voel mij veel fitter. Terwijl ik toch 
chronische astma heb.” 

“Mijn man vindt mij veel vrolijker”  

UITKOMSTBEKOSTIGING – Patiënt merkt betere uitkomsten!! 
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VOORDELEN UITKOMSTBEKOSTIGING VOOR DE STAKEHOLDERS  

Contractinnovatie voor win-win-win-win-win in de regio:  
 

• Zorgverleners krijgen ruimte en beloning voor gezamenlijke Triple 
Aim verbetering uit reduceren groei van zorgvolume en -kosten 
 

• Patiënten met betere gezondheid, minder zorg, langer gezond 
werken en zelfstandig leven 
 

• Verzekeraars krijgen met zekerheid lagere zorgkostengroei 
 

• Overheden krijgen macro ‘meer gezondheid per premie-euro’ 
zonder micro ingrepen in salarissen/ budgetten/ tarieven achteraf 
 

• Politici hoeven geen pijnlijke maatregelen aan te kondigen omdat 
de gewenste zorg toegankelijk, leverbaar en betaalbaar blijft  
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Mission, change and challenge in one sentence:  

Refocusing on the Common Value and benefit of Public Health  

- instead of on incremental individual benefit at the expense of  

the other stakeholders and reducing the affordability for all - 

requires continuously explaining and inviting each and everyone that 

improving public health(care) is in everyone’s best interest ! 

Helmut Hildebrandt – Gesundes Kinzigtal/OptiMedis CEO 
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