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- Over Zorginstituut 

- Zinnige Zorg programma

- Raakvlakken en aanbevelingen

Agenda
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Over het Zorginstituut
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Waarborgen dat iedere burger in Nederland 
toegang heeft tot kwalitatief goede zorg, niet meer 

dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

Zorginstituut: https://www.youtube.com/watch?v=7Sw-5W8TTGg&feature=youtu.be

De missie van het Zorginstituut

• Adviseren over en verduidelijken van het 
basispakket aan zorg

• Bevorderen kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg
• Systematisch doorlichten van het basispakket 
• Uitvoeren van de financiering van Zvw en Wlz

https://www.youtube.com/watch?v=7Sw-5W8TTGg&feature=youtu.be


5

• Geneesmiddelen beoordelingen, o.a.

- Trimbow® (combinatiepreparaat)

- Relvar®, Anoro® (via Ellipta droogpoederinhalator)

• Duidingen (standpunten), o.a.

- Endo-bronchiale longvolumereductie bij emfyseem
- Hooggebergtebehandeling bij patiënten met ernstig astma (Davos)

• Pakketadviezen, o.a.

- Gesuperviseerde fysiotherapie bij COPD

• Zinnige Zorg projecten (COPD, Astma, OSAS)

• Register van kwaliteitstandaarden

Activiteiten (recente voorbeelden)
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Zinnige Zorg programma



Systematische doorlichting van het verzekerde pakket

• door analyse per ICD-10 gebied

• ter bevordering van kwaliteit en vermijding van onnodige kosten

• op basis van het zorgtraject van de patiënt 

• samen met partijen

• sinds september 2013

• in vier fases: screening, verdieping, implementatie en monitoring

Programma Zinnige Zorg
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Systematische Analyse

In beeld brengen 
onderzoeksgebied

Resultaat:

Selectie van onderwerpen 

1

2

Verdieping

Concretiseren

verbeter-

potentieel

Resultaat:

Gezamenlijke 
verbeteracties

3

Implementatie

Verbeteracties 
realiseren

Resultaat:

Invoering 
verbeteracties 
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Evalueren

Voortgang 

Bewaken

Resultaat: 

Informatie 
over invoering 

Zinnige Zorg
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ZZ: https://www.youtube.com/watch?v=RADK_qXxmCo

Zinnige Zorg

https://www.youtube.com/watch?v=RADK_qXxmCo


Kernvragen
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• Weten we wat goede zorg is?

• Wordt het in de praktijk ook toegepast?

• Is deze zorg wel bewezen (kosten)effectief? 
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Betrokken partijen



Hoe gaan we te werk
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1. Richtlijnenanalyse
• Wat zijn de aanbevelingen in richtlijnen?
• Wat is de wetenschappelijke onderbouwing?
• Sluiten de (inter)nationale richtlijnen op elkaar aan?

2. Literatuuronderzoek
• Systematic reviews effectiviteit van zorg

3. Data analyse: welke zorg wordt feitelijk geleverd aan wie?

4. Overig intern en extern onderzoek 



Zorgtraject patiënt 
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Met gebruik van (declaratie) data
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Voorbeeld: zorgtraject patienten met Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)



Status
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Start: begin 2017

Consultatie: zomer 2018 (verwacht)
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Vraagstelling en Aanbevelingen
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Initiatief Longalliantie: Zorg voor COPD-patienten
Op naar 25% minder ziekenhuisopnames

In 2015 is versie 1.0 van het landelijk zorgpad ontwikkeld door een transmurale 
werkgroep van de LAN. Dit concept zorgpad zal vervolgens in 2016 en 2017 worden 
uitgetest in 8 pilotregio’s verspreid over het hele land. De ervaringen van de pilotregio’s en 
deze verbeterde versie vast en zal het zorgpad vanaf 2018 landelijk geïmplementeerd 
worden. Voorafgaand aan deze datum zal het zorgpad versie 1.0 gezien worden als 
werkdocument (website LAN)

 Hoe gaan we dat regionaal / landelijk invoeren ?

 Hoe kan Zorginstituut hier eventueel bij helpen ?

Vraagstelling



Aanbevelingen
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Ontwikkel Richtlijn, Zorgpad-Werkdocument, e.a. naar 
Kwaliteitstandaard 2.0 (richtlijn / transmurale afspraken)

• Neem EBM richtlijn als startpunt om doel van minder opnames te 
verwezenlijken

• Gebruik de huidige en nieuwe regio-experimenten:
Zoek uit wat werkt, waarom, waar en voor welke patiënten

• Passende zorg: geen onderbehandeling maar ook niet meer doen 
dan nodig

• Leg vast in nieuwe richtlijn en transmurale afspraken



Aanbevelingen
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Passend bewijs !

Weet dat het werkt: Voor welke interventie is er bewijs dat het 
daadwerkelijk(her) opname voorkomt?



Aanbevelingen
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Aanbevelingen
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• Activeer Zorginstituut in Adviesrol i.p.v. Toezichthouder



Aanbevelingen
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• Tri-partite aanbieding van Kwaliteitskader 2.0 aan Register
• Met Transmurale afspraken
• Met implementatieparagraaf
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Wordt vervolgd……


