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WAT IS VALUE BASED HEALTH CARE



PRINCIPES VAN VALUE-BASED HEALTH CARE

• Waarde (value) kan niet begrepen worden op niveau van een ziekenhuis, een zorgcentrum, een 

specialisme, een interventie, of een huisartsenpraktijk

• Waarde wordt gecreëerd in de zorg voor de medische aandoening van een patiënt over volledige 

zorgcyclus

In primaire en preventieve zorg, wordt waarde gecreëerd in zorg voor groepen patienten met 

vergelijkbare primaire en preventieve behoeftes

De krachtigste tool om kosten omlaag te brengen en waarde te verbeteren is verbeteren van 

uitkomsten



Waarom?

• We vinden de zorgkosten onacceptabel hoog 

worden

• Geen inzicht in kwaliteit en kosten 

• Ziekenhuizen zijn inefficiënt

• Onacceptabele registratielast

• Indicatoren nauwelijks gebruikt voor 

kwaliteitsverbetering

• Ziekenhuizen beloond voor volume en slechte 

zorg

• Niet te verantwoorden praktijkvariatie 

• Suboptimale samenwerking over de keten



VERBETERCYCLUS VOOR VIJF AANDOENINGEN

• Borstkanker

• Prostaatkanker

• Heupartrose

• Longkanker

• CVA



Wat is Value Based Health Care in onze optiek

Bron: EPDCorina Puppels 08-10-2018 6

Zoeken naar variatie in uitkomsten en van elkaar leren om te verbeteren

PATIËNT MET AANDOENING WORDT BEHANDELD

BEHANDELING
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Zesmaandelijkse verbetercyclus bevat drie bijeenkomsten voor het 
Verbeterteam 

Terugkerende meeting (elke verbetercyclus)

2

Data verzamelen 

& verschillen zoeken

Verbeteringen 

implementeren

3

2

1

Verschillen 

analyseren en 

verbeteringen 

identificeren
Bijeenkomst 2 Verbeterteam

Resultaat

• 1-pagina-plan met eigenaren, 

tijdslijnen en (proces-) indicatoren 

om vroegtijdige impact te meten, 

voor 1-3 verbeterinitiatieven

Bijeenkomst 3 Verbeterteam

Resultaat

• Statusupdate van initiatieven

• Data meetings nieuwe cyclus in 

agenda's

Santeon-brede bijeenkomst

Resultaat

• Overzicht status verbeterinitiatieven 

per ziekenhuis

• Hypotheses voor bijeenkomst 1

Bijeenkomst 1 Verbeterteam 

Resultaat

• Prioritering van verschillen

• Selectie van 2-3 hypotheses om 

verder te onderzoeken en te 

'testen' in de praktijk

Hierbij richten we ons als 

verbeterteam vooral op het 

in de praktijk testen, en bij 

succes invoeren, van 'kleine 

veranderingen' (met grote 

impact voor de patiënt)



In 2012 gestart met Zorg voor Uitkomst waarin uitkomsten voor 
oncologische aandoeningen transparant zijn gemaakt…



TWEE BELANGRIJKE VOORWAARDEN OM VBHC VOOR 

IN ONS ZIEKENHUIS ECHT TE LATEN WERKEN

Betrouwbare, relevante, data

Scorekaart: Betrouwbare kwaliteitsinformatie 

(uitkomsten) en kosten gedefinieerd rondom de 

patiëntgroep

Een lerende organisatie

Een structuur en cultuur waarin actief wordt 

gezocht naar verbeterpunten vanuit 

patiëntperspectief, en open met elkaar wordt 

gesproken



IN DRIE STAPPEN WORDT EEN SANTEON-BREDE 

SCOREKAART VASTGESTELD

Startpunt: Wat is er beschikbaar? Hoe kijken wij hier vandaag naar?

Belangrijk: Doel is om het simpel en praktisch te houden!



Patiëntselectie hetzelfde als C3: aansluitende periode met één maand overlap.

Definitie patiëntgroep Patiëntkenmerken

Inclusie

Exclusie

• Tweede CVA

• Verwezen patiënten

Demografisch

• Leeftijd

• Geslacht

• SES

• NIHSS

Overig behandelmix

• IVT

• IAT

• Carotisoperatie

• Ontslagbestemming

• Diagnose bloeding of infarct in CVAB* 

tussen 1-10-2017 en 31-3-2018. 

• Follow-up tot 30-06-2018.

• Leeftijd ≥ 18 jaar

• Totaal geïncludeerd: 1890

• Herseninfarct: 1710 (90%)

• Hersenbloeding: 180 (10%)
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Diverse organisaties vragen indicatoren aan te leveren

Scorekaart 

opstellen

0.2



CVA - SCOREKAART



Ambu

HA
St. Antonius zkh

Interventies en uitkomsten

Tijd van 

klachten tot zkh

Door to needle time 

/ door to IA time

- Afspraak CVA nazorg

- Afspraak RA < 65 jr

en/of in arbeidsproces

Polibezoek 6/8 weken

na ontslag

Minuten Dagen

3 maanden 1 jaar

Familie gesprek (opname en ontslag)

Weken / maanden

Opnameduur

* Geen verandering tussen 3 maanden en 1 jaar in uitkomst (mRS en EQ-5D) 

bij IA behandeling. Bron: Clot studie 5-2016 

Scorekaart 

opstellen

0.2

Thuis

Overig

Revalidatie afd. / CVA unit verpleeghuis
Revalidatiecentrum

Ziekenhuis

Verpleeghuis



VOORBEELDEN

• Multidisciplinaire screening (voortgelkomen uit gesprek met 

patiënten) (OLVG ook overgenomen)

• Familiegesprek

• MRs invullen door vpk (overleg Santeon breed over 

uniformiteit)

• Informatiepakket (CVA en afdeling)

• Event recorder voor AF

• Gezamenlijke inkoop IAT materialen

• Santeon bijeenkomst paramedici



VALUE BASED HEATH CARE IN DE KETEN

Ondernomen stappen:

Inventarisatie van draagvlak

Bereidheid voor transparantie

Bereidheid om data te delen



NOODZAAK VOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL



SCOREKAART
Patiëntselectie:

Patiënten met herseninfarct uitkomstig uit St. Antonius 

Ziekenhuis
(patiënten met een TIA of hersenbloeding worden niet meegenomen)

Aantal patiënten

• mRS 3 mnd na CVA

• Ligduur GRZ en revalidatiecentrum

• Ontslagbestemming – aantal

• Barthel bij opname en ontslag

• USER bij opname en ontslag

• Gemiddelde therapietijd per patiënt



RESULTATEN

• Voor zover we nu kunnen zien interessante verschillen bij ketenpartners onderling

• Kwaliteit van de data: 

• Alle CVA patiënten ipv alleen SAZ

• Ook bloedingen (SAB) meegenomen

• Niet alle indicatoren (vragenlijsten worden afgenomen)

• Capaciteit:

• Wie haalt de data op in de organisatie

• Wie verzamelt de data

• Wie is eigenaar

• Wet/regelgeving AVG

• Geen uitwisseling patiënten data (NIHSS)

• Continuïteit in de keten

• Ontslag na GRZ



ROL VAN KETENCOÖRDINATOR

Verbinden

Sturen

Coördineren

enthousiasmeren



TOEKOMST



VRAGEN?



WORKSHOP:

•         WELKE STAPPEN ZIJN NODIG OM VBHC IN TE 

ZETTEN OM DE ZORG VAN DE KETEN TE VERBETEREN? 

• WAT IS HET VERSCHIL MET DE DASA/CVAB?

•         WELKE INDICATOREN ZIJN NODIG OM VBHC TE 

MONITOREN?


