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Samenvatting
De Amerikaanse zorgorganisatie Kaiser Permanente realiseert met gerichte analyse van de
zorgconsumptie van haar verzekerdenportefeuille, en vervolgens het bieden van gerichte
zorgprogramma’s voor onder andere de top 1% zorggebruikers, een reductie van het aantal
ziekenhuisopnamen en ligdagen met gemiddeld circa 30% en een tevredenheidspercentage
van 90%. Omgerekend in dollars bespaart Kaiser Permanente met de zorgprogramma’s
netto gemiddeld ruim $ 2.000 per deelnemende verzekerde per jaar. Uiteraard is de
Amerikaanse situatie niet één-op-één kopieerbaar naar Nederland. De medische infrastructuur en het verzekeringsstelsel zijn immers anders, maar het kan wel als bron van
inspiratie dienen. Een mogelijk nieuw business model in de Nederlandse zorg, naar analogie
van de Amerikaanse disease managementprogramma’s, is de Preventiv Clinic. Preventiv
Clinic is een kliniek vanuit de eerste lijn waarbij huisartsen, ondersteund door verschillende
paramedici, casemangement bieden aan verzekerden met de hoogste zorgkosten. In
samenspraak met de zorgverzekeraar worden verzekerden die op vrijwillige basis het
zorgprogramma kunnen volgen, regionaal geselecteerd.
BS Health Consultancy heeft een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden die
zorgverzekeraars in de huidige marktomstandigheden hebben om de zorginkoopfunctie
vorm te geven. Daarnaast worden niet alleen handvatten aan zorgverzekeraars geboden,
maar ook aan zorgaanbieders. Met als doel om de voordelen van innovatieve business
modellen te kunnen realiseren. In het onderzoek wordt niet zozeer ingegaan op de (vele)
beperkingen die momenteel nog kunnen worden geïdentificeerd in de Nederlandse
zorg(inkoop)markt. Deze beperkingen zijn reeds in verschillende rapporten en onderzoeken
aangegeven.
Liberalisering van de zorgmarkt biedt meer mogelijkheden
Door de liberalisering van de zorgsector (vrije prijzen bij fysiotherapie en oefentherapie,
functionele omschrijving van de hulpmiddelenaanspraak, een steeds groter B-segment van
vrije prijzen bij ziekenhuiszorg etc.) neemt geleidelijk de ruimte voor innovatieve zorginkoop
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toe. Zorgverzekeraars worden daarin bovendien gestimuleerd doordat zij een toenemend
financieel risico (gaan) lopen over de zorgkosten, door de afbouw van de ex-post
correctiemechanismen in de risicoverevening.
Zorginkoop meer doelgroepgeoriënteerd
Evenals in de zorgverzekeringsmarkt gaan zorgverzekeraars ook op het gebied van
zorginkoop meer doelgroepgericht te werk. Ongeveer 20% van de verzekerden (dit zijn met
name ouderen en chronisch zieken) is verantwoordelijk voor 85% van de zorgkosten. Voor
deze doelgroepen kunnen speciale zorgketens worden ontwikkeld om de kwaliteit,
klantgerichtheid en/of kosteneffectiviteit van de zorg te verbeteren. Het steeds meer gaan
denken in doelgroepen en de daarbij behorende ketenzorg verandert niet alleen de
organisatie bij zorgaanbieders, maar ook die bij zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.
Bij de zorginkoopafdeling van de zorgverzekeraars verandert de klassieke organisatie
invalshoek naar verstrekkingen naar die van doelgroepen zoals ‘diabeteszorg’, ‘COPD-zorg’
of ‘artrosezorg’. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders betrekken patiëntenverenigingen in
toenemende mate bij de organisatie respectievelijk de inkoop van de beste zorg voor de
patiënten. Naast gerichte zorginkoop voor chronische zieken en ouderen is ook steeds meer
behoefte aan inkoop van arbocuratieve zorgketens voor werknemers, met als doel de
arbeidsproductiviteit te verhogen. Zorgverzekeraars kunnen met (innovatieve) zorginkoop
voor deze doelgroep zich meer onderscheiden op de werkgevers-collectiviteitenmarkt.

DOELGROEP-ORIENTATIE


20% van de verzekerden verantwoordelijk voor 85% van de zorgkosten



Zorgketenontwikkeling voor deze groep



Doelgroep- en disease management oriëntatie van invloed op organisatie van zorginkoop



Innovatieve zorginkoop als onderscheidend vermogen op de collectiviteitenmarkt
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Verbetering van kwaliteit, klantgerichtheid en kosteneffectiviteit zijn de doelstellingen van
(innovatieve) zorginkoop
Belangrijke doelstellingen van (innovatieve) zorginkoop door zorgverzekeraars voor hun
verzekerden zijn het verbeteren van de kwaliteit, klantgerichtheid en kosteneffectiviteit van
de zorg. Om de kwaliteit en klantgerichtheid van de zorg te kunnen verbeteren zijn
transparantie en prestatiebeloning belangrijke randvoorwaarden. Praktijkvoorbeelden tonen
aan dat zorgaanbieders in toenemende mate (extra) worden beloond voor klantvriendelijke
zorg van hoge kwaliteit. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in Engeland en de Verenigde
Staten, waar deze vorm van outputfinanciering aangeduid wordt als “pay for performance”
(P4P). Door stimulering van ketenzorg, met een verschuiving van zorg van de tweede naar de
eerste lijn, wordt niet alleen aan kwaliteit maar ook aan kostenefficiency gewonnen. Het
aangaan van zogenoemde ‘shared-savingsmodellen’ waarbij de zorgaanbieder door de
zorgverzekeraar wordt beloond wanneer specifieke zorgkosten naar beneden gaan en/of de
kwaliteit van de zorg wordt verbeterd, is een vorm van verdergaande samenwerking die aan
een doelmatigere zorgverlening bijdraagt. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar gaan meer
samenwerken met een gezamenlijk doel. Naar verwachting zullen in de toekomst steeds
meer nieuwe business modellen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan ontstaan.
Een intensievere vorm van samenwerking, die zich qua stadium bevindt in een verdere fase
van het zogenoemde ‘partnership-groeimodel’.
Nieuwe business modellen
Vanuit een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen in de verschillende zorgsectoren
worden in dit rapport een aantal nieuwe business modellen gepresenteerd. Nieuwe business
modellen zijn met name gewenst ten aanzien van ziekenhuiszorg, farmacie, huisartsenzorg
en GGZ. Deze verstrekkingen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de totale
zorgkosten (in totaal 80%) en hebben een hoog toeleverrisico. Deze zogenoemde
strategische (zorg)producten vragen een zorginkoopstrategie die primair gericht is op het
nastreven van partnerships. De business modellen die BS Health Consultancy heeft
ontwikkeld richten zich dan ook met name op deze zorgproducten.
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Naast het eerdergenoemde business model van Preventiv Clinic, worden in het onderzoek
nog een vijftal andere nieuwe business modellen gepresenteerd:
 Het Care Cycle Centre biedt een geïntegreerde benadering van de ‘care cycle’ voor
een doelgroep waarbij een specifieke chronische ziekte is geconstateerd.
 Inkoopfarma.com is een business model waarbij de zorgverzekeraar zelf rechtstreeks
geneesmiddelen inkoopt bij de farmaceutische bedrijven. Op de website kunnen
apothekers, huisartsen en verzekerden, met inloggegevens, direct hun bestelling bij
de zorgverzekeraar plaatsen.
 Het Shared Service Centre Diagnostiek is een zogenoemde ‘diagnosestraat’ voor een
aantal ziekenhuizen in dezelfde omgeving, om zodoende efficiënter en effectiever te
diagnosticeren.
 Het Business Health Centre is een gezondheidscentrum voor werknemers van
verschillende werkgevers op een bedrijventerrein.
 Tot slot biedt het Stay OK Centre laagdrempelige psychologische ondersteuningen en
een éénloket-voorziening voor eerstelijns psychologische hulpverlening.

BELONING AFHANKELIJK VAN PRESTATIES


Pay-for-performance als nieuwe financieringsstructuur



Zet aan tot het aangaan van shared-savingsmodellen tussen partijen



Soms resulterend in een strategisch partnership tussen verzekeraar en aanbieder



Vooral op het terrein van ziekenhuiszorg, farmacie, huisartsenszorg en curatieve GGZ
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Context
Aanleiding
Na de introductie van de
Zorgverzekeringswet was er begin 2006
veel dynamiek op de
zorgverzekeringsmarkt. Dat jaar stapten
bijna een kwart van de verzekerden over
naar een andere zorgverzekeraar. Een jaar
later was de mobiliteit al weer gedaald
naar 4,5%. En ook dit jaar stapte slechts
3,5% van de verzekerden over naar een
andere zorgverzekeraar.
Langzamerhand verschuift de aandacht en
dynamiek van de zorgverzekeringsmarkt
naar de zorginkoopmarkt.
Zorgverzekeraars onderhandelen namens
hun verzekerden met zorgaanbieders over
de omvang, de kwaliteit en de prijs van de
in te kopen zorg. Doel is te komen tot een
voor de verzekerden kwalitatief goede
zorg tegen een redelijke prijs.
Zorgverzekeraars vervullen daarmee een
spilfunctie bij de uitvoering van de
Zorgverzekeringswet. De zorginkoopmarkt
komt tot nu toe beperkt van de grond.
Gebrek aan inzicht in kwaliteit en kosten
(transparantie), onvoldoende

onderhandelingsruimte vanwege nog
bestaande overheidsregulering (Asegment ziekenhuiszorg) en onvoldoende
prikkels voor de zorgverzekeraars
vanwege de nog hoge mate van ex-post
correcties in de risicoverevening zijn
daarvoor de belangrijkste verklaringen.
Zorgverzekeraars gaan zich nu, vanuit de
sterke gereorganiseerde organisaties,
geleidelijk meer richten op zorginkoop.
Gaandeweg neemt de ruimte voor een
eigen zorginkoopbeleid toe door de
liberalisering van de zorgsector (vrije
prijzen bij fysiotherapie en oefentherapie,
functionele omschrijving van de
hulpmiddelenaanspraak, een steeds groter
B-segment van vrije prijzen bij de
ziekenhuiszorg etc.). Die ontwikkeling zal
ook bijdragen aan het genereren van
onderscheidend vermogen. Anno 2008 zijn
er tussen zorgverzekeraars (nog) relatief
weinig verschillen in prijs en
klanttevredenheid. Naast het feit dat
zorgverzekeraars meer invloed krijgen,
gaan zij ook meer financieel risico lopen
over hun daadwerkelijk gerealiseerde
zorgkosten.
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Dit rapport gaat in op de mogelijkheden
om de zorginkoopfunctie voor de
curatieve zorg vorm te geven en niet
zozeer op de beperkingen die er
momenteel nog kunnen worden
geïdentificeerd. Deze zijn reeds in andere
rapporten en onderzoeken aangegeven. In
dit rapport worden belangrijke handvatten
geboden aan zorgverzekeraars en
zorgaanbieders, om de voordelen van
innovatieve business modellen te kunnen
realiseren.

Onderzoeksaanpak
Dit rapport is tot stand gekomen door
interviews met vertegenwoordigers van
zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De
zes nieuwe business modellen zijn
voorgelegd aan de directeur of manager
zorginkoop van een aantal
zorgverzekeraars. Daarnaast zijn de
innovatieve business modellen
onderworpen aan het oordeel van een
aantal personen die momenteel werkzaam
zijn bij een zorgaanbieder, maar in het
verleden op de stoel van de
zorgverzekeraar hebben gezeten. Met hen
zijn onder andere de (on)mogelijkheden
van de modellen besproken. Wij zijn deze
personen zeer erkentelijk voor hun tijd en
bereidheid hun kennis en ervaring met ons
te delen.
Ook zijn aan de hand van deskstudie
verschillende onderzoeken en rapporten
geanalyseerd. Deze bronnen en de namen
van de geïnterviewde personen zijn
neergelegd in de bijlage. Tot slot willen wij
Jos Breit van het Verbond van
Verzekeraars bedanken voor het tegen
lezen van het rapport en de constructieve
feedback.
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Opbouw rapport
Na dit inleidende gedeelte gaat hoofdstuk
1 in op het identificeren van doelgroepen
en het betrekken van deze doelgroepen bij
zorginkoop. De doelstellingen van
(innovatieve) zorginkoop en de wijze
waarop getracht wordt deze
doelstellingen gezamenlijk - de
patiënt/cliënt, de zorgaanbieder en de
zorgverzekeraar- te realiseren, staan in
hoofdstuk 2 centraal. Daarna worden in
hoofdstuk 3 de huidige zorgtrajecten
besproken aan de hand van een analyse
van de ontwikkelingen van de
verschillende ‘klassieke’ verstrekkingen.
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 zes
mogelijke nieuwe business modellen voor
de zorgmarkt gepresenteerd. Tot slot
worden een aantal concrete handvatten
gegeven aan zorgverzekeraars en
zorgaanbieders om de voordelen van
innovatieve business modellen te kunnen
realiseren.

ZORGINKOOP BIEDT MEER MOGELIJKHEDEN


Verschuiving dynamiek zorgverzekeringsnaar zorginkoopmarkt



Na de vele interne reorganisaties richten
zorgverzekeraars zich meer op zorginkoop



Liberalisering van de zorgsector biedt ook
meer ruimte voor eigen zorginkoopbeleid
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1.

Zorginkoop meer doelgroepgeoriënteerd

1.1
Investeren in specifieke
doelgroepen

verantwoordelijk voor een zeer groot deel
van de zorgkosten. Wanneer een
zorgverzekeraar inzicht heeft in de
samenstelling van deze groep verzekerden
en het zorggebruik, kunnen specifieke
zorgketens worden ontwikkeld. Hierdoor
kan de kwaliteit van de zorg worden
verbeterd en kunnen de zorgkosten voor
deze groep beter worden beheerst. De
verzekerden die verantwoordelijk zijn voor
een groot deel van de zorgconsumptie,
zijn met name ouderen en chronisch
zieken.

Uit analyse van de totale
verzekerdenpopulatie in Nederland blijkt
dat ongeveer 20% van de verzekerden
circa 85% van de totale zorgkosten
generen. In Figuur 1 is de totale
verzekerdenpopulatie verdeeld naar 10
klassen van 10%. De laatste twee klassen
hebben 13%, respectievelijk 72% aandeel
in de totale zorguitgaven. Slechts een
beperkt deel van de verzekerden is

72

100
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=Totaal

% aandeel in de totale
zorgkosten

100
80% van de verzekerden

80

20% van de verzekerden
100% van de verzekerden

60
40
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7

20
0

0

0

1

1

2

1e 10%

2e 10%

3e 10%

4e 10%

5e 10%

6e 10%

4

0
7e 10%

8e 10%

9e 10%

Klassen van 10% van het totaal aantal verzekerden

Figuur 1: aandeel zorguitgaven van verzekerdenpopulatie (2006) (Bron: Vektis; analyse BS health Consultancy)
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Toename ziekte/aandoening 2005-2025

Door de vergrijzing zal het aandeel
ouderen in Nederland gaan toenemen,
even als het aantal chronische ziekten en
aandoeningen. In Figuur 2 worden de
snelst stijgende ziekten/aandoeningen tot
2025, het huidig aantal mensen met de
aandoening en de kosten op jaarbasis
weergegeven. De 12 afgebeelde
aandoeningen/ziekten stijgen de komende
twintig jaar met gemiddeld circa 40%.
Prostaatkanker zal naar verwachting tot

bijna 70% gaan toenemen. Artrose,
coronaire hartziekten en diabetes komen
relatief veel voor ten opzichte van
longkanker en beroerte. De jaarlijkse
kosten van deze twee laatst genoemde
aandoeningen zijn echter relatief hoog. De
kosten van dementie zijn jaarlijks het
hoogste, circa € 50.000 per patiënt. Deze
worden voor het grootste deel
opgevangen door de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

80%
Prostaatkanker

60%
Longkanker
Dikkedarm- en endeldarmkanker

Coronaire
hartziekten

Hartf alen

40%
Beroerte
Dementie

Gezichtsstoornissen
Diabetes
COPD

Artrose

Osteoporose

20%

0%
0

200.000

= omvang kosten aandoening: € 3000,-

400.000

600.000

800.000

Aantal mensen met ziekte/aandoening

Figuur 2: Snelst stijgende ziekte/aandoeningen tot 2025 en kosten op jaarbasis (Bron: RIVM; Ministerie van VWS; analyse
BS Health Consultancy)
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Investeren in grote zorggebruikers is
mogelijk door de lage mobiliteit. De
mobiliteit van ouderen en chronische
zieken is beperkt. Met uitzondering van
begin 2006 ‘switcht’ jaarlijks slechts circa
2% van de ouderen en chronisch zieken
van zorgverzekeraar. Belangrijke beweegredenen van deze groep verzekerden om
bij hun zorgverzekeraar te blijven, zijn met
name dekking en kwaliteit van de zorg.
Wanneer een zorgverzekeraar door het
ontwikkelen van nieuwe zorgketens
investeert in deze groep verzekerden die
relatief veel zorg gebruikt, zal de kans
groot zijn dat hij deze verzekerden voor
langere tijd aan zich bindt.

1.2

Disease management

In de Verenigde Staten wordt reeds
geruime tijd in specifieke groepen
verzekerden geïnvesteerd door speciale
zorgprogramma’s voor hen te
ontwikkelen. Een voorbeeld is het
zogenoemde ‘Indiana Chronic Disease
Management Programma’ (ICDMP) voor
Medicaid-verzekerden. Medicaid is een
gezondheidsverzekering in de Verenigde

Staten voor individuen en families met
een laag inkomen en vermogen. Deze
zorgverzekering wordt samen door de
Staten in Amerika en de Federale
Overheid gefinancierd. Het ICDMP heeft
tot doel de kwaliteit en kosteneffectiviteit
van de zorg voor de Medicaid-verzekerden
met diabetes, astma, chronische hartfalen
en andere chronische aandoeningen, te
verbeteren. Samengevat bestaat het
programma uit de volgende activiteiten:
1. Identificeren van mogelijke deelnemers
en het verdelen van de deelnemers
naar niveau voor lage of hoge
intensieve zorg;
2. Verbeteren van de kwaliteit van de
eerstelijnszorgaanbieders door het
verspreiden van informatie over
effectief bewezen interventies;
3. Leveren van hoge intensieve zorg voor
ongeveer 20% van de geselecteerde
deelnemers met de meest complexe
omstandigheden en de hoogste
zorgkosten. Deze zorg bestaat uit een
zes tot zeven maanden durende
intensieve begeleiding door een “nurse
case manager” om zelfmanagement
doelstellingen vast te stellen;
14

4. Uitvoeren van telefonische interventies
bij alle deelnemers door een front
office, dat informatie verstrekt over
verschillende onderwerpen;
5. Updaten van het informatiesysteem op
internet voor alle deelnemers;
6. Programma evalueren. Zo is het
programma in een gecontroleerde
steekproef van bijna twee jaar
geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam
als één van de resultaten naar voren,
dat de kosten voor de deelnemers met
harthalen gemiddeld met $720 per
patiënt per maand lager liggen dan van
niet-deelnemers met hartfalen.
Identificeren


Identif iceren doelgroep
(Hoof dstuk 1)



Def iniëren (gezamenlijke)
doelstellingen
(Hoof dstuk 2)

Ook de grote Health Maintenance
Organization (HMO) ‘Kaiser Permanente’
uit de Verenigde Staten staat bekend om
dergelijke disease management
programma’s, die zich richten op het
(integraal) management van een bepaalde
ziekte of aandoening. Deze disease
managment programma’s bestaan uit een
aantal stappen die in Figuur 3 zijn
weergegeven.

Herontwerpen zorgtraject


Identif iceren huidige
zorgtrajecten in de praktijk
(Hoof dstuk 3)



Vaststellen van nieuwe
business modellen
(Hoof dstuk 4)

Evalueren


Analyse van de uitkomsten en
vaststellen van de ef f ectiviteit

Implementeren


Communicatie



Ontwerp tools en
monitorinstrumenten

Figuur 3: vier stappen disease management (Bron: Medical Outcomes Management Inc; analyse BS Health Consultancy)
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De programma’s richten zich met name op
chronische aandoeningen, die verhoudingsgewijs veel voorkomen en gepaard
gaan met hoge kosten. Kaiser Permanente
analyseert continu de zorgkosten van haar
verzekerdenpopulatie. Wanneer
verzekerden in bepaalde doelgroepen
vallen worden specifieke dienstverlening
en producten aangeboden.
Zo heeft Kaiser Permanente circa 15
verschillende (regionale) zorgprogramma’s
ontwikkeld voor de verzekerden die de
top 1% van de verzekerdenportefeuille
vormen met de meeste zorgkosten. Deze
verzekerden hebben veelal verschillende
chronische aandoeningen. Wanneer bij de
analyse van de zorgkosten een verzekerde
wordt geselecteerd, wordt ook zijn/haar
huisarts in het programma betrokken. In
het zorgprogramma wordt samen met een
casemanager een zorgplan ontwikkeld,
conform de intensieve zorg in het Indiana
Chronic Disease Management Programma.

Daarnaast worden verschillende vormen
van dienstverlening en toegang tot diverse
programma’s, die aansluiten bij de
geformuleerde doelstellingen in het
zorgplan, aangeboden. Deze aanpak van
het identificeren van verzekerden -die tot
de top 1% van de verzekerdenportefeuille
behoren qua zorgkosten- en vervolgens
het bieden van gerichte zorgprogramma’s,
levert Kaiser Permanente een reductie van
het aantal ziekenhuisopnamen en ligdagen
op met gemiddeld 30%. En een
tevredenheidspercentage van 90%.
Omgerekend in dollars bespaart Kaiser
Permanente met de zorgprogramma’s
netto gemiddeld ruim $ 2.000 per
deelnemende verzekerde per jaar.
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Primaire preventie

Disease management

De gerealiseerde besparingen met de
verschillende zorgprogramma’s investeert
Kaiser Permanente weer in primaire
preventie (activiteiten die voorkomen dat
een bepaald ziekte zich voordoet). Aan de
groep verzekerden zonder chronische
aandoeningen wordt coaching geboden bij
zelfzorg en het stimuleren van
gezondheidsbevorderend gedrag. Hierbij
wordt op grote schaal gebruik gemaakt
van internettools. De “stoppen-metrokenprogramma’s” hebben bijvoorbeeld
er mede toe geleid dat in de Verenigde

Staten 20%, en in Noord-Californië (waar
Kaiser Permanente marktleider is) nog
slechts 8% van de bevolking rookt. Het
ultieme doel is om uiteindelijk met
dezelfde of lagere kosten een product aan
te bieden dat leidt tot een hogere
levensverwachting. Om dit te kunnen
bewerkstelligen werkt Kaiser Permanente
met een gedifferentieerde aanpak,
afhankelijk van in welke doelgroep de
verzekerde zich bevindt, zie Figuur 4.

~ 5%
(van de
verzekerden)

~ 20%
(van de
verzekerden)

~ 75%
(van de
verzekerden)

Intensief management (case management)
(verzekerden met meerdere chronische aandoeningen)
Frequent contact en coaching; coördinatie van de zorg

Care management
(verzekerden met een chronische aandoening)
Coaching en ondersteuning bij zorgbehoeften

Ondersteuning zelfzorg
(verzekerden zonder chronische aandoening)
Ondersteuning verzekerden bij zelfzorg en
stimuleren gezondheidsbevorderend gedrag

Figuur 4: Gericht management van gehele verzekerdenpopulatie (Bron: Kaiser Permanente; analyse BS Health
Consultancy)
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Uiteraard is de Amerikaanse situatie niet
één-op-één kopieerbaar naar Nederland.
De medische infrastructuur en het
verzekeringsstelsel zijn immers anders,
maar het kan wel als bron van inspiratie
dienen. Er zijn ook in Nederland
ontwikkelingen zichtbaar richting disease
management programma’s. Een bekend
voorbeeld is het concept DiAgis van
zorgverzekeraar Agis. Dit is een zorgketen,
die ontwikkeld is voor diabetici. Binnen
het DiAgis-programma wordt alle zorg
geregeld en gecoördineerd door de
huisarts. Daarnaast is een team van
verschillende zorgverleners betrokken,
zoals een diabetesverpleegkundige,
podotherapeut en oogarts. De
diabeteszorg wordt door Agis als
totaalproduct onder één contract bij een
zogenoemde ‘zorggroep’ ingekocht.
Voorbeelden van zorggroepen zijn
gezondheidscentra. Naar verwachting
zullen dergelijke programma’s in de
toekomst meer worden ontwikkeld.

1.3
Inrichting van de organisatie naar
doelgroepen
De zorgverzekering kent al lange tijd een
onderscheid tussen individueel en
collectief verzekerden. In 2008 is bijna
60% van alle verzekerden via een collectief
contract verzekerd. Ook de zorginkoop
richt zich niet alleen meer op de inkoop
van zorg voor individuele verzekerden,
maar in toenemende mate ook op
specifieke (grote) collectieve contracten.
Dit kunnen grote werkgevers zijn
waarvoor specifieke arbo-curatieve zorg
wordt ingekocht, maar ook
patiëntenorganisaties waarvoor specifieke
ketenprogramma’s worden ontwikkeld en
ingekocht.
Bij deze ketenprogramma’s hebben
zorgverzekeraars de voorkeur om met één
contractpartij afspraken te maken over de
financiering van de zorgketen. Een partij
die als het ware als een intermediair
fungeert tussen de zorgverzekeraar en de
overige dienstverleners, zie Figuur 5. Deze
contractpartijen kunnen gezondheidscentra en ziekenhuizen zijn, maar ook
andere zorgaanbieders of samenwerkingsverbanden.
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Zorgverzekeraar

Contractpartij/intermediair

Huisartsen

Paramedici

Medisch
specialisten

Geneesmiddelen

Hulpmiddelen

Figuur 5: voorbeeld van financieringconstructie van een willekeurige zorgketen

Het steeds meer gaan denken in
doelgroepen, ketenzorg en het sluiten van
contracten met zorggroepen verandert
niet alleen de organisatie van zorgaanbieders, maar ook die van zorgverzekeraars. Momenteel zijn de zorginkoopafdelingen van zorgverzekeraars veelal
mono-disciplinair georganiseerd naar
verstrekking/zorgaanbieder. Er zijn
accountmanagers voor de inkoop van
zorg bij huisartsen en andere
accountmanagers verzorgen bijvoorbeeld
weer de zorginkoop van ziekenhuiszorg.
Dit zal in de toekomst gaan veranderen
naar accountmanager ‘diabeteszorg’,
‘COPD-zorg’ of bijvoorbeeld ‘artrosezorg’;

multidisciplinair georganiseerde
afdelingen.
1.4
Betrekken van doelgroepen bij
zorginkoop
Anno 2008 worden nog op beperkte
schaal werkgevers betrokken bij de
zorginkoop van zorgverzekeraars.
Momenteel zijn het met name grote
werkgevers waarvoor op maat gemaakte
zorgketens worden ontwikkeld. Een
voorbeeld is de samenwerking tussen
Corus en zorgverzekeraar Achmea met het
Vitaliteitscentrum. Hier kunnen
medewerkers van het staalbedrijf aan hun
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fysieke en mentale vitaliteit werken. Een
ander voorbeeld is het Diagnose Centrum
Arnhem van TNT en zorgverzekeraar
Menzis. Hier kan een snelle en adequate
diagnose worden gesteld bij klachten aan
het houdings- en bewegingsapparaat van
TNT werknemers. Uit onderzoek blijkt dat
veel werkgevers, niet alleen grote maar
ook kleinere, behoefte hebben aan
dienstverlening en producten die inspelen
op de specifieke kenmerken van de
sector/branche en de wensen van de
organisatie zelf. Veel werkgevers zien de
zorgverzekering als een standaardproduct
en willen veelal niet teveel tijd en energie
besteden aan het afsluiten van een
collectief contract. Door gericht zorg in te
kopen, waardoor werknemers korter
verzuimen en de arbeidsproductiviteit
wordt verhoogd, kan de zorgverzekeraar
zich meer onderscheiden op de
werkgevers-collectiviteitenmarkt.
Patiëntenverenigingen worden in
toenemende mate betrokken bij de
zorginkoop van zorgverzekeraars.
Voorbeelden zijn de zorgverzekeraars
Menzis en Agis die beiden een pilot zijn
gestart met de Nederlandse Patiënten
Consumenten Federatie (NPCF) en een

aantal patiëntenorganisatie om het
patiëntenperspectief te verankeren in de
inkoop van zorg. Zorgaanbieders worden
door de patiëntenorganisaties en de
zorgverzekeraar benaderd om mee te
werken aan het verder integreren van het
patiëntenperspectief in hun bestaand
kwaliteitsbeleid. Een ander initiatief is het
opzetten van een Masterclass Zorginkoop
voor patiënten, door Diabetesvereniging
Nederland (DVN) en de zorgverzekeraars
CZ en Menzis. Vanaf 2009 leert deze
Masterclass vrijwilligers van de
patiëntenorganisatie om samen met
zorgverzekeraars de beste zorg in te kopen
bij zorgverleners.
Ook door de ontwikkeling van
zogenoemde ‘zorgstandaards’ kan meer
met de behoeften en wensen van de
patiënten rekening worden gehouden.
Zorgstandaards zijn normen die aangeven
waar goede zorg voor een specifieke
aandoening aan moet voldoen, bezien
vanuit het patiëntenperspectief. In de
zorgstandaard staat de mens die zorg
vraagt centraal. Door gebruik te maken
van zorgstandaards houden de
zorgverzekeraars en de zorgaanbieders
niet alleen rekening met de eisen die de
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medische wetenschap stelt aan de
zorgverlening, maar ook met de eisen die
de zorggebruikers stellen aan de kwaliteit
en de organisatie van de zorg en aan
zelfzorgaspecten van het zorgproces. Er
komen steeds meer zorgstandaarden voor
veel voorkomende aandoeningen,
voorbeelden zijn Zorgstandaard Vasculair
Risicomanagement en de NDF
(Nederlandse Diabetes Federatie)
Zorgstandaard.
DOELGROEP ORIENTATIE ALS BASIS


20% van de verzekerden verantwoordelijk
voor 85% van de zorgkosten



Dit aandeel neemt toe: de 12 meest
voorkomende chronisch ziekten nemen met
gemiddeld 40% toe



Laag overstapgedrag van deze groep, maakt
investeren lonend



D.m.v. disease managementprogramma’s,
die aantoonbaar leiden tot betere kwaliteit
en kosteneffectiviteit van zorg



Dit vraagt wel om multi-disciplinair
ingerichte zorginkoopafdelingen



En gebruik van de ervaring van
patiëntenorganisaties en zorgstandaards
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2.

Werken vanuit gezamenlijke doelstellingen

Belangrijke doelstellingen met
(innovatieve) zorginkoop zijn het
verbeteren van de kwaliteit, de
klantgerichtheid en de kosteneffectiviteit
van de zorg. Niet alleen zorgverzekeraars,
maar ook zorgaanbieders en bovenal
verzekerden/patiënten, zijn hierbij
belanghebbenden. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de gezamenlijke
doelstellingen en de wijze waarop deze
doelstellingen met elkaar kunnen worden
gerealiseerd.

2.1
Verbeteren van de kwaliteit en
klantgerichtheid in de zorg
Transparantie van zorg en
prestatiebeloning zijn belangrijke ‘drivers’
om de kwaliteit en klantgerichtheid van de
zorg te kunnen verbeteren.
Ontwikkelingen ten aanzien van deze twee
‘drivers’ worden in deze paragraaf kort
besproken.

Meer transparantie voor goede
keuzeondersteuning
Transparantie van zorgkwaliteit en
klantgerichtheid zijn randvoorwaarden om
als zorgverzekeraar verzekerden goed te
kunnen ondersteunen bij hun keuze voor
een zorgaanbieder. Een zorgverzekeraar
moet op basis van objectieve informatie
zijn verzekerden kunnen overtuigen
waarom zorgaanbieder X wel en Y niet is
gecontracteerd. Langzamerhand ontstaat
meer inzicht in de kwaliteit en
klantgerichtheid van zorgaanbieders, met
name in de ziekenhuissector.
Zorgverzekeraar CZ adviseert bijvoorbeeld
haar verzekerden, die last hebben van
nierstenen, naar het Erasmus Medisch
Centrum (MC) te gaan. Wanneer CZverzekerden dit advies volgen zijn zij
vanaf 2009 niet het verplichte eigen risico
van € 150 voor deze verrichting
verschuldigd. CZ spreekt publiekelijk de
voorkeur uit voor dit ziekenhuis, omdat zij
van mening is dat Erasmus MC op dit
aspect de beste zorg biedt. De kans op een
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nabehandeling is er gemiddeld twee keer
zo klein dan in andere ziekenhuizen. Ook
andere indicatoren als sterftecijfers zullen
belangrijke maatstaven worden om de
kwaliteit en het proces in ziekenhuizen te
beoordelen. In Engeland en Canada wordt
de Hospital Standardized Mortality Ratio
(HSMR) reeds veelvuldig gebruikt als
kwaliteitsmaatstaf. Recentelijk heeft in
Nederland het Zaans Medisch Centrum als
eerste ziekenhuis prominent kwaliteit en
veiligheidsinformatie beschikbaar gesteld,
waaronder de HSMR. De verwachting is
dat meer ziekenhuizen zullen volgen.
Gerichte zorginkoop is een vorm van
actieve keuzeondersteuning vanuit de
zorgverzekeraar. Deze actieve
keuzeondersteuning kan plaatsvinden
door middel van positieve impulsen, zoals
het kwijtschelden van het verplicht eigen
risico bij het genoemde voorbeeld van CZ.
Ook De Friesland Zorgverzekeraar gaat
vanaf 2009 het verplicht eigen risico
inzetten om verdere verbetering van de
kwaliteit van zorg een extra impuls te
geven.
Actieve keuzeondersteuning kan ook via
‘gerichte contractering’ plaatsvinden,

waarbij de zorgverzekeraar alleen een
contract sluit met bepaalde
voorkeursaanbieders. Indien een
consument naar een niet-gecontracteerde
zorgaanbieder gaat, kan hij worden
verplicht een bedrag (het verschil) bij te
betalen. Van ‘gerichte contractering’ en
eigen betalingen is anno 2008 nog in
beperkte mate sprake. Uit onderzoek van
Unie KBO, ANBO, PCOB en de NPCF blijkt
dat verzekerden niet altijd terecht kunnen
bij alle zorgverleners van opticiens,
leveranciers van hulpmiddelen en
specialisten. De in het commerciële
seizoen 2007/2008 geïntroduceerde
Zekur-polis van Univé, waarbij een
goedkopere basisverzekering wordt
aangeboden met een beperktere keuze uit
zorgaanbieders, is de eerste concrete stap
richting selectie van zorgaanbod. Naar
verwachting zullen zorgverzekeraars in de
toekomst het instrument van ‘gerichte
contractering’ meer gaan inzetten om de
kwaliteit in de zorg te verbeteren.
Zorgaanbieders met een slechte c.q.
mindere kwaliteit worden door ‘gerichte
contractering’ gestimuleerd om hun
dienstverlening te verbeteren. Wanneer
zij immers onder de maat blijven
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presteren, zal de zorgverzekeraar
uiteindelijk geen contract meer willen
sluiten.
MARKTDRIVERS


Transparantie en prestatiebeloning als
marktdrivers voor verbetering kwaliteit van
zorg



Zorgverzekeraars maken meer gebruik van
het instrument ‘gerichte contractering’ om
verbetering van de kwaliteit van zorg te
stimuleren

Behalve actieve keuzeondersteuning leidt
transparantie ook tot een betere passieve
keuzeondersteuning. In het nieuwe
zorgstelsel staat de vrije keuze van de
consument centraal. Door bewust te
letten op de prijs en de kwaliteit van de
geleverde zorg, en te kiezen voor de
zorgaanbieder die het beste voldoet aan
zijn of haar wensen, stimuleert de
consument de zorgaanbieders tot het
leveren van vraaggerichte zorg. Het is
echter voor consumenten veelal lastig om
hun weg te vinden naar die zorgaanbieder
die het beste voldoet aan hun wensen. In

feite mist de consument een zogenoemde
‘TomTom in de zorg’.
Met diverse internetfunctionaliteiten
trachten verschillende zorgverzekeraars
hun verzekerden steeds meer van deze
‘TomTom-functie’ te voorzien. Aan de
hand van internettools wordt informatie
verstrekt over onder andere reisafstand,
wachttijden, kwaliteit en prijs. Zo biedt
zorgverzekeraar Menzis met haar
“Behandelwijzer” inzicht in deze aspecten
voor 13 veel voorkomende behandelingen
per ziekenhuis. Zorgverzekeraar UVIT
biedt daarnaast met “Vergelijk & Kies” ook
inzage in het oordeel van andere
patiënten over de behandeling in de
verschillende ziekenhuizen en klinieken.
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Een element dat in de toekomst kan
worden toegevoegd aan dergelijke
vergelijkingssites is het gebruik van de
zogenoemde ‘zorgstandaarden’. Een
zorgverzekeraar of zorgaanbieder die naar
zijn verzekerden, respectievelijk patiënten,
kan aangeven dat voor de diagnose en
behandeling van een bepaalde
aandoening gebruik wordt gemaakt van de
daarvoor ontwikkelde zorgstandaard,
communiceert helder.
Ongeveer 26% van de patiënten maakt
anno 2008 een vergelijking tussen
verschillende zorgaanbieders. Zij letten
daarbij vooral op de kwaliteit van de
geleverde zorg, de aanwezigheid van een
specialisme, de reputatie van de
betreffende zorgaanbieder en de
wachttijd van de instelling. Naar
verwachting zullen steeds meer
zorgverzekeraars hun verzekerden gaan
voorzien van een ‘TomTom-functie’. Ook
zullen steeds meer verzekerden deze
ondersteuning gaan gebruiken bij de
keuze van de zorgaanbieder die het beste
voldoet aan zijn/haar wensen. Belangrijke
randvoorwaarde om dit te kunnen
bewerkstelligen is evenwel dat er meer
transparantie wordt geboden in de

kwaliteit en klantgerichtheid van de
verschillende zorgaanbieders. Het
voornemen van het kabinet is dan ook dat
het recht van patiënten op informatie over
zorg en zorgverleners in de toekomst in
wetgeving wordt vastgelegd: de zeven
rechten voor de cliënt in de zorg.
Zorgverzekeraars zijn over het algemeen
van mening dat de registratie van
kwaliteitsindicatoren op een uniforme
wijze, waarbij de sector gezamenlijk
optrekt, dient plaats te vinden. De zorg is
er immers niet bij gebaat wanneer
zorgverzekeraars verschillende systemen
van kwaliteitsregistratie gaan
voorschrijven. Alle zorgverzekeraars zullen
in de toekomst gebruik maken van
dezelfde kwaliteitsgegevens, maar de
interpretatie van de gegevens is
vervolgens individueel beleid. Zo kan een
zorgverzekeraar ervoor kiezen om geen
contract meer te sluiten met
zorgaanbieder X, omdat het aantal
heroperaties voor een aandoening veel
hoger ligt dan het marktgemiddelde. Een
andere zorgverzekeraar kiest er juist wel
voor om een contract te sluiten met
zorgaanbieder X, omdat patiënten de
klantvriendelijkheid van deze instelling
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hoog waarderen. Een voorbeeld waar
zorgverzekeraars reeds gezamenlijk
optrekken is de Stichting Miletus. Dit is
een samenwerkingsverband van de
zorgverzekeraars Agis, Achmea, CZ,
OHRA/Delta Lloyd, Menzis en UVIT voor
het meten van de ervaringen van de
patiënt in de zorg.
TOMTOM VOOR DE ZORG


Anno 2008 maakt 26% van de patiënten een
vergelijking tussen zorgaanbieders



Zorgverzekeraars voorzien hun verzekerden
van een ‘TomTom’ voor de zorg

Prestatiebeloning – ‘pay-for-performance’
In toenemende mate wordt goede en
klantgerichte zorg van hoge kwaliteit
beloond. Zorgverzekeraars gaan steeds
meer gericht kijken naar de wijze van
financiering van zorgaanbieders en tot
welke incentives deze beloningsvormen
leiden. Dat sluit aan bij ontwikkelingen in
Engeland en de Verenigde Staten. In deze
landen wordt de prestatiebeloning c.q.

outputfinanciering aangeduid als “pay for
performance” (P4P). In hoeverre de
kwaliteitsverbetering in beide landen
daadwerkelijk samenhangt met het
beloningssysteem is nog onduidelijk.
Onderzoeken naar de effecten van “pay
for performance” laten wisselende
resultaten zien. Een voorbeeld van
prestatiebeloning in Engeland is het
‘Quality and Outcomes Framework’. Dit is
een “pay for performance programma”
waarbij de beloning van huisartsen voor
circa 15% afhankelijk wordt gesteld van de
geleverde prestaties. Deze prestaties
worden gemeten met behulp van een
complexe set van kwaliteitsindicatoren.
De indicatoren hebben betrekking op met
name klinische, organisatie en
patiëntgerichte aspecten van de zorg. In
de Verenigde Staten werkt meer dan de
helft van de Health Maintenance
Organizations (HMO’s) met “pay for
performance”. Medicare, het Amerikaanse
ziekenfonds voor 65-plussers, gaat zelfs in
zijn geheel over op dit
financieringssysteem. Uit onderzoek naar
de verschillende “pay-for-performance
programma’s” in de Verenigde Staten
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blijken vijf aspecten belangrijk voor een
effectief beloningssysteem:
1. Betaal per groep én per individuele
arts. Zoek naar een optimale mix;
2. Betaal het “juiste” bedrag. Soms
werkt een prikkel van $ 2 en soms
van $ 10.000;
3. Kies de belangrijkste
kwaliteitsindicator;
4. Gebruik ook andere indicatoren
dan alleen kwaliteit, bijvoorbeeld
het gebruik van specifieke ICT;
5. Beloon alle zorgaanbieders met
goede kwaliteit. Sommige
zorgverzekeraars geven alleen een
bonus aan het allerbeste
presterende ziekenhuis.
Ook in Nederland wordt langzamerhand
meer prestatiebeloning in de zorg
toegepast. Zo gaat zorgverzekeraar CZ
apothekers belonen voor periodieke
gesprekken met patiënten. In deze
gesprekken wordt onder ander het
medicijngebruik en de therapietrouw van
de patiënt kritisch tegen het licht
gehouden. Ook beloont CZ apotheken
voor verbetering van de dienstverlening
door een deel van de onderzoekskosten

van het verbetertraject te vergoeden
wanneer het met succes is afgerond. Het
UMC St Radboud heeft in samenwerking
met de zorgverzekeraars CZ en UVIT
recentelijk voor de huisartsen-zorg een
“pay for performance model” ontwikkeld.
Het model drukt de kwaliteit van zorg uit
in scores en koppelt hier een
kwaliteitsbonus aan.
Belangrijke randvoorwaarde voor
prestatiebeloning van zorgaanbieders is
een goede vastlegging en monitoring van
de afgesproken prestaties. Wanneer de
zorgverzekeraar zorgaanbieders wil
belonen voor het leveren van goede
kwaliteit zal deze prestatie moeten
worden uitgedrukt in concrete en
meetbare indicatoren. Na de vaststelling
van de maatstaven zal ervoor gezorgd
moeten worden dat deze op een correcte
manier worden geregistreerd,
gerapporteerd en gemonitord. Om een
goed overzicht te kunnen behouden en
ontwikkelingen te signaleren is een
zogenoemd ‘dashboard’ of ‘cockpit’ (zie
Figuur 6) veelal een goed ondersteunend
instrument. Hiermee kunnen ook de
zorgaanbieders worden voorzien van
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overzichtelijke spiegelinformatie
(benchmarking). Het leveren van de
spiegelinformatie kan twee doelen tegelijk
dienen. Enerzijds krijgen de
zorgaanbieders met de aangeleverde
gegevens inzicht in de onderbouwing van
hun beloning voor de geleverde prestaties.

Dashboard

Cataract

Liesbreuk

Instelling X

Anderzijds kunnen zij hun performance
vergelijken met andere zorgaanbieders en
bezien op welke gebieden zij hun
prestaties kunnen verbeteren.

Hernia

Marktgemiddelde

…
Aantal heroperaties
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Marktgemiddelde
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Figuur 6: Illustratie dashboard/cockpit om kwaliteitsindicatoren te monitoren
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2.2
Verbeteren van de
kosteneffectiviteit in de zorg

miljard, inclusief € 0,8 miljard initiële
kosten als gevolg van de overgang naar
bekostiging door middel van Diagnose
Behandelingcombinaties (DBC’s). Op
grond van berekeningen van het CPB
zullen de curatieve zorgkosten
(Zorgverzekeringswet) verder stijgen tot
circa € 37 miljard in 2011.

In Figuur 7 is de ontwikkeling van de
curatieve zorgkosten van de toenmalige
ziekenfonds en particulier
ziektekostenverzekeringen tot 2006, en de
basisverzekering na 2006, weergegeven.
De kosten zijn gestegen van € 22 miljard in
2002 naar, naar verwachting, circa € 27
miljard in 2007. Vanaf 1 januari 2008 is de
Zorgverzekeringwet uitgebreid met de
kortdurende curatieve Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ). De verwachting is
dat de kosten in 2008 als gevolg van deze
toevoeging zullen stijgen met € 3,7

Elementen als vergrijzing, toename aantal
chronische zieken, medische technologie,
schaarste op de arbeidsmarkt en de
toenemende mondigheid van patiënten
zijn oorzaken van de toenemende
zorgkosten.
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Figuur 7: Ontwikkeling zorgkosten Ziekenfonds en particulier verzekeringen (tot 2006), Zorgverzekeringswet (vanaf 2006)
inclusief curatieve GGZ vanaf 2008 (Bron: CvZ; CPB; analyse BS Health Consultancy)
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Om de toenemende zorgkosten te kunnen
beheersen wordt met ketenzorg -met
veelal een verschuiving van zorg van de
tweede naar de eerste lijn- getracht
kosten te besparen. Ketenzorg is een
samenhangend geheel van doelgerichte
en planmatige activiteiten en/of
maatregelen gericht op een specifieke
patiëntencategorie. De ontwikkeling van
ketenzorg is al geruime tijd geleden
ingezet, maar komt moeizaam van de
grond. Een belangrijke reden hiervoor is
dat bij chronisch zieken doorgaans veel
verschillende behandelaars en
zorgaanbieders zijn betrokken die veelal
individueel acteren (mono-disciplinair)
met onvoldoende onderlinge afstemming
(te weinig multi-disciplinaire benadering).
Desalniettemin is er een ontwikkeling
zichtbaar, waarin steeds meer (regionale)
zorgketens ontstaan. Voorbeelden van
ziektegebieden waar reeds verschillende
regionale zorgketens zijn ontwikkeld, met
ondersteuning van diverse
zorgverzekeraars, zijn COPD, diabetes en
CVA/beroerte. Bij de ontwikkeling van
deze zorgketens trachten de
zorgverzekeraars de eerste lijn te
verbeteren en te versterken. Met als één

van de belangrijkste doelen opnames in de
tweede lijn te voorkomen. Door de
substitutie van zorg van de tweede naar
de eerste lijn kunnen kosten worden
bespaard.
Dit blijkt ook uit een voorbeeld uit Spanje
waarbij de eerste en tweede lijn zijn
geïntegreerd. In het samenwerkingsmodel
wordt zorg aangeboden vanuit 30
gezondheidscentra, 2 poliklinieken en het
ziekenhuis “La Ribera” met 300 bedden.
Als gevolg van de integratie van de eerste
en tweede lijn worden veel poliactiviteiten in de eerste lijn uitgevoerd en
zijn de kosten ongeveer 20% lager dan
gemiddeld in Spanje. Daarnaast is de
klanttevredenheid hoog en is het
ziekenhuis al 3 jaar op rij “het beste
ziekenhuis van Spanje”. Een Nederlands
voorbeeld van een minder vergaand
geïnstitutionaliseerd samenwerkingsverband tussen huisartsen en tweede lijn
is het Medisch Coördinatie Centrum
Omnes (MCC Omnes). Hierbinnen vervult
de eerste lijn een herkenbare en sturende
rol. MCC Omnes is voor de helft in handen
van de huisartsen in de Westelijke
Mijnstreek en voor de andere helft van
Orbis Medisch Zorgconcern (ziekenhuis).
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2.3
Nieuwe samenwerkingsmodellen
tussen zorgverzekeraars en
zorgaanbieders
Het aangaan van zogenoemde ‘sharedsavingsmodellen’ waarbij de
zorgaanbieder door de zorgverzekeraar
wordt beloond wanneer specifieke
zorgkosten naar beneden gaan en/of de
kwaliteit van de zorg wordt verbeterd, is
een vorm van verdergaande
samenwerking tussen zorgverzekeraars
(contractant) en zorgaanbieders
(leverancier/gecontracteerde).
Desbetreffende contractpartijen gaan
werken met een gezamenlijk doel. In de
praktijk zal samenwerking tussen
contractpartijen geleidelijk aan vorm
krijgen. Figuur 8 illustreert dit groeimodel
naar partnership. In het model worden vijf
fasen onderscheiden.

2. Rationaliseren: op basis van grondige
analyses komen tot een sterk
gereduceerd aantal ‘best-in-class’
zorgaanbieders
3. Partnering: uitfilteren van de besten
en stroomlijnen en verbeteren van de
relatie met deze ‘best-in-class’
zorgaanbieders
4. Involveren: vroegtijdig betrekken van
zorgaanbieders bij de (gezamenlijke)
ontwikkeling van nieuwe producten,
dienstverlening en zorgprogramma’s.
5. Integreren: het samengaan van de
organisaties van de zorgaanbieder en
zorgverzekeraar.
Gaandeweg van fase 1 naar fase 5 wordt
het zorgaanbieders bestand van
zorgverzekeraars sterk verminderd en
wordt de relatie met de ‘overgebleven’
zorgaanbieders steeds intensiever.

1. Erkennen: aanwijzen van
zorgaanbieders voor verzekerden;
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Partnering
Rationaliseren
Erkennen

Laag
Hoog

Aantal leveranciers

Gering

Figuur 8: Partnershipgroeimodel (Bron: Rozemeijer; analyse BS Health Consultancy)

Niet iedere samenwerking behoeft echter
te leiden tot de meest ultieme vorm van
partnership, de fase van ‘integreren’. Veel
zorgverzekeraars geven juist aan dat hun
beleid ten aanzien van samenwerking met
zorgaanbieders in de toekomst zal gaan
tot en met de fase van ‘involveren’.
Nederlandse zorgverzekeraars hebben
niet de ambitie om zelf zorgaanbieder te
worden, zoals de Health Maintenance
Organizations-achtige organisaties
(HMO’s) in de Verenigde Staten. Het is

echter wel mogelijk dat zorgverzekeraars
tijdelijk een zorgaanbiedersmarkt met een
aanbod in eigen beheer gaan betreden,
maar dan als ultiem instrument om de
markt meer te prikkelen en concurrentie
te stimuleren.
Een uitzondering vormt zorgverzekeraar
Menzis met het initiatief om eigen
gezondheidscentra te beheren. Het doel
van Menzis is om de komende vijf jaar in
Nederland samen met zorgverleners
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ongeveer 50 gezondheidscentra op te
gaan zetten. De reeds geopende
gezondheidscentra in Groningen en
Arnhem zijn in eigendom van Menzis. In
deze centra werken de huisartsen en
andere hulpverleners in loondienst. Dit is
een voorbeeld van samenwerking in de
laatste fase van het partnershipgroeimodel: ‘integreren’. Andere nieuw
opgezette gezondheidscentra in Houten
en Tiel zijn géén eigendom van Menzis.
Een recent praktijkvoorbeeld van een
samenwerkingsmodel tussen
zorgverzekeraar en zorgaanbieder,
volgens fase 4 ‘involveren’ in het
partnershipgroeimodel, is het
samenwerkingsproject van
zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea,
SIMpill en Boehringer Ingelheim. Doel van
dit project is het ontwikkelen van een
‘intelligent medicijndoosje’, dat
communiceert met de mobiele telefoon
van de patiënt. Wanneer de patiënt zijn
medicijnen niet op het juiste tijdstip
inneemt, wordt een herinnering in de
vorm van een SMS-bericht gestuurd. Een
ander, eerdergenoemd, verdergaand
samenwerkingsverband van
zorgverzekeraar Achmea, is de

totstandkoming van het Vitaliteitscentrum
van Corus. Het betreft een samenwerking
met staalbedrijf Corus, arbodienst
Arboned en zorgaanbieder Heliomare. Het
Vitaliteitscentrum is erop gericht de
gezondheid en vitaliteit van Corusmedewerkers te verhogen, wat zich onder
meer moet uiten in een hogere
arbeidsproductiviteit. Zilveren Kruis
Achmea, die medewerkers van Corus een
collectieve zorgverzekering biedt, heeft
kennis beschikbaar gesteld over
vitaliteitsbeleid, en is bij de
conceptontwikkeling van het
vitaliteitscentrum betrokken geweest. Ook
heeft de zorgverzekeraar het centrum met
financiële middelen mede mogelijk
gemaakt.
Naar verwachting zullen in de toekomst
steeds meer nieuwe samenwerkingsmodellen, met het karakter van ‘shared
saving’, tussen zorgverzekeraars en
zorgaanbieders gaan ontstaan. Modellen
die zich bevinden in de fase van
‘involveren’ van het partnershipgroeimodel. ‘Involveren’ met als doel
nieuwe zorgketens te ontwikkelen.
Voordat wordt ingegaan op dergelijke
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nieuwe business modellen in de zorg
worden eerst de huidige zorgtrajecten
geanalyseerd door de verschillende
verstrekkingen tegen het licht te houden.
Deze analyse dient als opmaat naar de
nieuwe business modellen in de zorg.
PRESTATIEAFHANKELIJKE BELONING LEIDT TOT
NIEUWE RELATIES


Financiering van zorgaanbieders meer
gekoppeld aan geleverde prestaties



Zorgverzekeraars passen, in navolging van
landen als de VS en UK, in toenemende
mate het pay-for-performance model toe



CZ en UVIT experimenteren hier al mee bij
respectievelijk apothekers en huisartsen



Deze ontwikkeling zet aan tot het aangaan
van shared-savingsmodellen tussen
zorgverzekeraar en zorgaanbieder



Veelal leidend tot strategisch partnership
tussen verzekeraar en aanbieder



Nieuwe business modellen in de zorg dienen
zich aan
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3.

Verstrekkingen tegen het licht

Om inzicht te verkrijgen in welke nieuwe
business modellen kunnen worden
ontwikkeld in de zorg, wordt in dit
hoofdstuk per curatieve verstrekking
ingegaan op de huidige (klassieke)
zorgtrajecten. Dit inzicht wordt verkregen
door een analyse van de zorggebruikers
(vraag), de aanbieders (aanbod) en de
financiering per verstrekking. Zo kan beter
worden bepaald voor welke groep
verzekerden, door welke zorgaanbieders
en met welke rol van de zorgverzekeraar,
nieuwe business modellen mogelijk c.q.
gewenst zijn. Aan de hand van het 5krachtenmodel van Porter is per klassieke
verstrekking een samenvatting gegeven.
Het model van Porter is gekozen om de
dynamiek, de beweging rondom de
verstrekking te kunnen duiden.
In 2008 zullen de zorgkosten in de
basisverzekering (Zorgverzekeringswet) en
aanvullende verzekeringen voor bijna de

helft bestaan uit kosten voor
ziekenhuiszorg en medisch specialistische
zorg, zie Figuur 9. Farmaceutische hulp is
de tweede grote kostenpost gevolgd door
de kortdurende curatieve geestelijke
gezondheidszorg, die vanaf 1 januari 2008
als verstrekking is overgeheveld naar de
Zorgverzekeringswet. In de kosten zijn de
initiële kosten van € 0,8 miljard, als gevolg
van de overgang naar bekostiging door
middel van DBC’s, ook meegenomen.
Huisartsenzorg betreft 6% van de
zorgkosten, evenals tandheelkundige zorg
(mondzorg) en hulpmiddelen.
Paramedische zorg beslaat 5% van de
zorgkosten, ziekenvervoer 2% en
kraamhulp en verloskundige hulp
(geboortezorg) ongeveer 1%. Het gebruik
van paramedische zorg, tandheelkundige
zorg en hulpmiddelen wordt (ook)
gedeeltelijk vanuit de aanvullende
verzekering gedekt.
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Figuur 9: Procentuele schadelast basisverzekering en aanvullende zorgverzekeraars naar verstrekking (2008) (Bron:
Vektis; analyse BS Health Consultancy)
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3.1

Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg omvat medischspecialistische hulp en daarmee
samenhangende verpleging en verzorging
van patiënten. Door medisch
technologische ontwikkelingen worden
steeds complexere ingrepen mogelijk.
Tegelijkertijd worden ingrepen die
complex waren, eenvoudiger uit te
voeren, waardoor extramuralisatie van
ziekenhuiszorg kan plaatsvinden.
Ziekenhuisopnamen worden verkort en
behandelingen vinden vaker poliklinisch of
thuis plaats. De gemiddelde ligduur in
algemene ziekenhuizen is gedaald van 7,0
in 2003 naar 6,1 dagen in 2007.

Vraag
Ongeveer 6,5% van de Nederlandse
bevolking is in 2007 opgenomen geweest
in een ziekenhuis. In de leeftijdscategorie
65 jaar en ouder ligt dit percentage 2 maal
zo hoog, zie Figuur 10. Daarnaast heeft
ruim 40% van de Nederlanders in 2007
contact gehad met een medisch specialist.
Uit een onderzoek van de Nederlandse

Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
van mei dit jaar blijkt, dat ongeveer de
helft van de respondenten negatief was
over hun ervaringen met het ziekenhuis.
De meeste mensen beklaagden zich over
de lange wachttijden, het ontbreken van
een vast aanspreekpunt, gebrek aan tijd
en het meer keren moeten vertellen van
hetzelfde verhaal. De andere helft van de
respondenten was positief over hun
ervaringen met het ziekenhuis.
Vriendelijkheid en betrokkenheid van het
personeel waren positieve aspecten.
Veelal wordt het gebruik van
ziekenhuiszorg vanuit specialismen
gerapporteerd. Gegevens over de
ontwikkeling van opnamen voor de meest
voorkomende diagnosen zijn voor een
analyse van de vraag naar ziekenhuiszorg
geschikter. In Figuur 10 is de gemiddelde
jaarlijkse groei van het aantal opnamen
voor de meest voorkomende diagnosen in
2006 ten opzichte van 2004 weergegeven.
In 2006 hebben circa 300.000 opnamen
(klinisch en dagopnamen) plaatsgevonden
voor de diagnose maligne neoplosmata
(kwaadaardige nieuwvormingen). Dit
aantal is in de laatste twee jaar met
gemiddeld 8% gestegen. Het aantal
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Jaarlijkse groei K+D 2004-2006

opnamen voor de diagnose darm en
peritoneum (buikvlees) is tussen 2004 en
2006 het snelst gestegen, gemiddeld ruim
9% per jaar.
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Behandelingen vaker poliklinisch of thuis



Gemiddelde ligduur ziekenhuis is gedaald
naar 6,1 dagen



6,5% van de Nederlanders heeft in 2007 in
een ziekenhuis gelegen



Meeste opnamen vonden plaats voor kanker
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Figuur 10: vraag naar ziekenhuiszorg; links percentage ziekenhuisopnamen in 1 jaar gesplitst naar leeftijd (2007), rechts
ontwikkeling klinische opnamen (K) en dagopnamen (D) voor meest voorkomende diagnosen (Bron: CBS; Prismant;
analyse BS Health Consultancy)
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Aanbod
In de ziekenhuismarkt is zowel sprake van
concentratie als van specialisatie. Door
fusies neemt het aantal algemene
ziekenhuizen af. In totaal zijn er 141
ziekenhuislocaties en 45
buitenpoliklinieken. Deze zijn
georganiseerd in 85 algemene
ziekenhuisorganisaties en 8 academische
ziekenhuisinstellingen, zie Figuur 11. Ook
werken verschillende ziekenhuizen samen,
een voorbeeld is de Vereniging
Samenwerkende Topklinische opleidings
Ziekenhuizen (STZ). In deze vereniging
werken vijfentwintig grote
opleidingsziekenhuizen die
hooggespecialiseerde medische zorg
kunnen verlenen samen. Een andere vorm
van samenwerking zijn de zogenoemde
“A-12 ziekenhuizen”. Hier is geen sprake
van een fusie, maar van een
samenwerkingsverband (coöperatie)
waarin de het Groene Hart ziekenhuis,
Bronovo-Nebo, ’t Lange Land ziekenhuis
en het Medisch Centrum Haaglanden
deelnemen. Doel van de samenwerking is
het vernieuwen van de zorgverlening,
meer efficiency en verbetering van de
patiëntenzorg. In de ziekenhuissector zijn

ontwikkelingen gaande waarin de
verbetering van de kwaliteit van de
zorgverlening (als onderscheidend
criterium) een belangrijke stimulans is.
Naar verwachting zullen steeds meer
ziekenhuizen fuseren of een verdergaande
samenwerking aangaan, om op deze
manier hun onderhandelings- en
marktpositie te verbeteren.
Het aanbod van ziekenhuiszorg wordt
door deze ontwikkelingen
gedifferentieerder. Ziekenhuizen kiezen er
dikwijls voor om specifieke functies op één
locatie te concentreren. Ook ontwikkelen
ziekenhuizen steeds meer buitenpoli om
zo hun adherentiegebied te vergroten.
Een andere ontwikkeling is de toename
van het aantal zelfstandige
behandelcentra binnen het B-segment. De
zelfstandige behandelcentra (ZBC’s)
onderscheiden zich van de ziekenhuizen of
andere instellingen voor medischspecialistische zorg doordat ze géén zorg
met 24-uurs verblijf leveren in het Asegment (het niet vrij onderhandelbare
segment). Hun functie ligt vooral in de
planbare, electieve (niet-acute) zorg en
zorg waarvoor de patiënt niet hoeft te
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worden opgenomen. Hoewel het aantal
ZBC’s sterk toeneemt is het totale aandeel
in de ziekenhuiszorg nog beperkt, zie
Figuur 11.
Categorale instellingen hebben een
aandeel van ongeveer 7% van de totale
ziekenhuiszorglasten. Categorale
instellingen bieden zorg dat gericht is op

specifieke groepen ziekten of patiënten.
Voorbeelden hiervan zijn revalidatiecentra
en dialysecentra. Het aantal categorale
organisaties is de laatste jaren ongeveer
gelijk gebleven. In 2007 waren er in
Nederland 62 organisaties. Het aantal
vestigingen per categorale organisatie is in
de loop van de jaren wel toegenomen.
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Figuur 11: aanbod van ziekenhuiszorg; links ontwikkeling aantal ziekenhuizen, rechts verdeling lasten ziekenhuiszorg
(2006) (Bron: Min van VWS; RIVM; CvZ; analyse BS Health Consultancy)

41

Tot slot is een trend waarneembaar van
substitutie van zorg van de tweede naar
de eerste lijn. Daarbij kan met name
gedacht worden aan zorg bij chronische
aandoeningen, zoals Diabetes en
Astma/COPD, zorg aan kwetsbare
ouderen, kleine ingrepen en diagnostiek.
Huisartsen, gespecialiseerde
verpleegkundigen en paramedici bieden
hier vaak specifieke (meer cliëntgerichte
en doelmatige, ook op preventie gerichte)
zorg en begeleiding van vaak chronisch
zieken. Huisartsen kunnen apart
declareren voor zorgtaken die anders in de
tweede lijn plaats vinden. Deze
zogenoemde Modernisering en Innovatie
(M&I) verrichtingen bedroegen in 2006
ongeveer 7% van de kosten in de
huisartsenzorg.

Financiering
Sinds 2005 declareren ziekenhuizen en
zelfstandige behandelcentra op basis van
Diagnose Behandelingcombinatis (DBC’s).
De bedoeling van DBC’s is een meer
prestatiegerichte bekostiging
(outputfinanciering) van ziekenhuizen en

medisch specialisten. Dat wil zeggen: een
betere, meer reële toedeling van
ziekenhuislasten aan ziekenhuisproducten
en -activiteiten. Daarbij bestaat een
onderscheid tussen DBC’s tegen landelijk
vastgestelde tarieven (het zogenaamde Asegment) en de vrij onderhandelbare
DBC’s (B-segment). In 2006 was 10% van
de DBC’s vrij onderhandelbaar. In 2008 is
dit percentage gestegen naar 20%.
Naar verwachting zal het vrije
onderhandelbare deel in 2009 naar
maximaal 32,8% worden uitgebreid en zal
de voorgenomen invoering van de
maatstafconcurrentie niet doorgaan. Het
instrument van maatstafconcurrentie
houdt in dat de prijzen worden
gereguleerd op basis van onderlinge
vergelijking van zorgaan-bieders. Als blijkt
dat de prijzen en/of volumes te fors
stijgen in het B-segment zal in 2010 alsnog
een maatstaf/prijsbe-heersingsinstrument
worden ingevoerd.
De invoering van de DBC-systematiek
heeft ertoe geleid dat de ziekenhuiskosten
2005 en 2006 nog niet volledig zijn
afgerond. Zorgverzekeraars hebben aan
ziekenhuizen voorschotten verstrekt ter
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financiering van het onderhanden werk en
krijgen daar nog geld van terug. Echter
nog niet bekend is hoe groot deze
bedragen zijn. De huidige schadelast
ziekenhuiszorg vertegenwoordigt
daardoor nog onvoldoende de
kostenontwikkeling 2005-2006. In Figuur
12 lijkt van 2005 op 2006 een daling van
de ziekenhuiskosten te hebben
plaatsgevonden van zo’n 2%, maar dit
beeld zal nog gecorrigeerd worden zodra
de kosten en eventuele verrekeningen
voor 2005 en 2006 definitief zijn.
Als gevolg van deze onzekerheden maken
accountants voorbehouden in de
jaarrekeningen van de zorgverzekeraars
en kunnen premievaststellingen niet

worden gebaseerd op harde cijfers.
Zorgverzekeraar Menzis heeft in een brief
(juni 2008) aan de Minister van VWS
opgeroepen de onduidelijkheid in de
cijfers en de vertragingen in de
rapportages weg te nemen.


Ziekenhuismarkt concentreert en
specialiseert



Landelijke samenwerkingsverbanden,
coöperaties worden opgericht als counter
vailing power naar zorgverzekeraars



Ofschoon het aantal ZBC’s toeneemt, blijft
hun aandeel in ziekenhuiszorg gering



Door bevoorschotting ziekenhuiszorg in
2005 en 2006 bestaat nog geen duidelijk
beeld over schadelast ziekenhuiszorg
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Figuur 12: Ontwikkeling nettoschade zorgverzekeraars ziekenhuiszorg en medische specialisten (Bron: CvZ; Vektis;
analyse BS Health Consultancy)
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Samengevat
Naar verwachting zal de concurrentie in de
ziekenhuismarkt verder toenemen. Als
gevolg van de toenemende macht van
zorgverzekeraars en het groeiend aantal
ZBC’s (nieuwe toetreders) worden
ziekenhuizen gedwongen zich meer te
onderscheiden en zich te specialiseren.
Bovendien zullen ziekenhuizen in de
toekomst ook meer risico gaan lopen over
investeringsbeslissingen
(risicodragerschap kapitaallasten).
Naar verwachting zal een ziekenhuis zich
meer gaan ontwikkelen als
expertisecentrum waar complexe
ingrepen mogelijk zijn. De “eenvoudigere”
zorg zal steeds meer uit het ziekenhuis
verdwijnen en worden uitgevoerd door de
1e lijn (substitutie) of ZBC’s.
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Figuur 13: vijfkrachtenmodel Porter Ziekenhuiszorg
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3.2

Farmaceutische zorg

Extramurale geneesmiddelen worden
afgeleverd door openbare apotheken of
apotheekhoudende huisartsen. Een nieuw
middel krijgt pas een handelsvergunning
als het is geregistreerd door het College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen of
door de Europese autoriteit op dit gebied.
Daar wordt een beoordeling gemaakt van
de werkzaamheid en veiligheid van het
geneesmiddel. Vervolgens adviseert het
College voor zorgverzekeringen (CvZ) of
het nieuwe geneesmiddel wordt
opgenomen in het vergoedingenpakket (al
dan niet met een vergoedingslimiet). Bij
deze beoordeling spelen de therapeutische waarde en de doelmatigheid van
het geneesmiddel een belangrijke rol.
Uiteindelijk bepaalt de Minister van VWS
op basis van het CvZ-advies of het
geneesmiddel ook daadwerkelijk wordt
opgenomen in het basispakket.
Vraag
Bijna driekwart (73%) van de Nederlandse
bevolking heeft in 2006 gebruik gemaakt
van de farmaceutische zorg. In de leeftijd
van 15 tot 65 jaar blijken verhoudings-

gewijs minder mannen medicijnen te
declareren dan vrouwen. Het naar
verhouding hogere aantal vrouwen dat
medicijnen gebruikt is mede het gevolg
van het gebruik van anticonceptiva.
Nederlanders van 65 jaar of ouder gebruiken driemaal zo veel geneesmiddelen dan
de gemiddelde Nederlander. Bij personen
van 75 jaar of ouder is het
consumptiepatroon zelfs bijna 4 keer het
niveau van de gemiddelde Nederlander.
De geneesmiddelen worden door de 65plussers met name chronisch gebruikt:
ruim vier van de vijf recepten betreffen
een herhaling van een geneesmiddel dat
zij eerder voorgeschreven hebben
gekregen. In totaliteit is ongeveer 70% van
de medicijnen een herhaalrecept. Veel
ouderen gebruiken verschillende
geneesmiddelen naast elkaar,
voorgeschreven door verschillende (niet
samenwerkende) specialisten. Hierin ligt
een belangrijk aspect van zowel de
verbetering van de zorgkwaliteit als de
kostenefficiency besloten. Uit onderzoek
van prof. Dr. R.G.J. Westendorp, hoofd
afdeling ouderengeneeskunde van het
LUMC, blijkt dat als gevolg van de door
specialisten gehanteerde
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richtlijnen/protocollen, veel ouderen bijna
een dagtaak hebben aan het volgen van
de acties. Acties die voortkomen uit de
protocollen en die voor een groot deel
betrekking hebben op het gebruik van
geneesmiddelen. Westendorp pleit in zijn
onderzoek voor een nieuwe benadering
van deze patiënten met multi-morbiditeit.
Het hogere geneesmiddelengebruik bij
ouderen vertaalt zich in evenredig hogere
geneesmiddelenuitgaven. Zoals in Figuur
14 weergegeven is van de € 4,7 miljard die
in 2006 is besteed aan geneesmiddelen
ongeveer, € 2,0 miljard (ruim 40%) terug
te voeren op personen van 65 jaar en

Schadelast in miljoenen

600

ouder. De grootte van de bol geeft het
aantal gebruikers per leeftijdsklasse weer.
Het meeste geld wordt besteed aan Astma
en COPD-middelen. De lasten zijn in 2006
opgelopen tot ongeveer 395 miljoen, zie
Figuur 14. Cholestorolverlagers vormen de
tweede groep met circa € 386 miljoen. De
lasten met betrekking tot immunosuppressiva (vooral gebruikt bij behandeling
van reuma) zijn sterk toegenomen. De
kosten van maag- en darmmiddelen zijn
juist afgenomen. Deze daling is veroorzaakt door het feit dat het patent van de
veel voorgeschreven protonpompremmer
Losec is verlopen in 2003.
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Figuur 14: vraag naar farmaceutische zorg; links geneesmiddelenkosten en gebruik naar leeftijd (2006), rechts tien
grootste geneesmiddelengroepen (2001 en 2006) (Bron: Vektis; CvZ; analyse BS Health Consultancy)
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Aanbod
De liberalisering van de apotheekmarkt
heeft ertoe geleid dat sommige
groothandels hun marktpositie uitbreiden
c.q. verstevigen door apotheken op te
kopen en apotheekketens op te zetten. Zo
had OPG begin 2007 220 openbare
apotheken in eigendom en ondergebracht
in de Mediveen groep. Ook groothandel
Brocacef heeft ongeveer 80 eigen
apotheken, ondergebracht in de formule
Escura Apotheek. Eind 2006 telde
Nederland in totaal 1.825 openbare
apotheken, 41 meer dan een jaar eerder.
Ongeveer 25% behoort tot een
zogenoemde ketenapotheek. De openbare
apotheken verzorgen de
geneesmiddelenvoorziening voor 92% van
de bevolking. De gebieden waar minder
mensen wonen, zijn vaak niet rendabel
voor openbare apotheken. In deze
gebieden nemen apotheekhoudende
huisartsen de rol van openbare apotheken
over. Er zijn echter steeds minder
apotheekhoudende huisartsen. In 2000
waren er in Nederland 673
apotheekhoudende huisartsen werkzaam.
Begin 2007 waren dit er nog 568, zie
Figuur 15.

Internetapotheken en poliklinische
apotheken zijn in opkomst. Er zijn
momenteel ongeveer 10
internetapotheken die op nationale schaal
receptmiddelen bezorgen aan de
consument. Voorbeelden zijn eFarma en
Nationale-apotheek.nl. Anno 2008 heeft
internetfarmacie in Nederland een
marktaandeel van circa 1%. Naar
verwachting zal dit aandeel de komende
jaren gaan stijgen. In de Verenigde Staten
is het marktaandeel van internetfarmacie
ongeveer 15%. Ook het aantal
poliklinische apotheken zal naar
verwachting gaan stijgen. Op dit moment
zijn er ongeveer 15 poliklinische
apotheken in Nederland. De uitbreiding
van het dienstenpakket van ziekenhuizen
met poliklinische farmacie past volgens de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapotheken (NVZA) en Vereniging van
Ziekenhuizen (NVZ) in het streven naar
integrale (keten)zorg voor de patiënt.
De Nederlandse apotheken leveren steeds
meer merkloze geneesmiddelen af. In
2006 steeg het marktaandeel van generiek
geneesmiddelen van 17% in 2001 naar
22% in 2006, zie Figuur 15. Het
marktaandeel van de parallel
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geïmporteerde geneesmiddelen bleef
ongeveer gelijk, zo’n 14%. De relatief
sterke groei van de merkloze
geneesmiddelen gaat vooral ten koste van
de spécialités (merkgeneesmiddelen
waarop een octrooi rust of rustte). Het
marktaandeel van spécialités nam af van
68% in 2001 naar 62% in 2006.
Sinds enige jaren is sprake van een
toename van zogenoemde biosimilars. Dit
zijn nieuwe geneesmiddelen, afgeleid van
biologische geneesmiddelen waarvan het
octrooi is verlopen. Voorbeelden zijn
groeihormonen en EPO’s. Omdat

biosimilars veelal goedkoper zijn dan het
origineel is een verdere toename te
verwachten.
De farmaceutisch bedrijven die zich
richten op de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen hebben zich in Nederland
georganiseerd in de branchevereniging
Nefarma. Momenteel zijn 39 organisaties
lid van deze branchevereniging. Bogin is
de Bond van de generieke
geneesmiddelenindustrie in Nederland.
Bogin telt 9 leden die zo’n 90% van de
generieke geneesmiddelenindustrie in
Nederland vertegenwoordigen.
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Figuur 15: aanbod van farmaceutische zorg; links ontwikkeling distributiekanalen geneesmiddelen in aantallen, rechts
gebruik van geneesmiddelen naar productgroep uitgedrukt in geneesmiddelenkosten (2001 en 2006) (Bron: SFK; NIVEL;
Min VWS; NVZ; NVZA; Nyfer; analyse BS Health Consultancy)
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Bijna 75% van de Nederlanders maakt
gebruik van farmaceutische zorg



Het gebruik onder 65+-ers is 3x zoveel dan
de gemiddelde NL-er



70% van de te slikken medicijnen is een
herhaalrecept



Vooral ouderen hebben als gevolg van mutimorbiditeit een dagtaak aan
medicatiegebruik



Het meeste geld wordt besteed aan astmaen COPD-middelen



Grote toename is te verwachten van biosimilars

Financiering
De kosten van extramuraal afgeleverde
geneesmiddelen bedragen in 2006 circa
€ 4,7 miljard, zie Figuur 16. De stijging in
2006 ten opzichte van 2005 is 8% en komt
overeen met de lange termijn trend. De
kostenstijging in 2006 wordt onder andere
veroorzaakt door volumestijgingen en het
preventief voorschrijven van een aantal
geneesmiddelen. De jaren 2004 en 2005
vormen een uitzondering op de lange
termijn trend. Toen werden, op initiatief
van het Ministerie van VWS,

geneesmiddelenconventanten afgesloten
om middels prijsverlagingen de
inkoopvoordelen af te romen. Ook voor
2006/2007 is een convenant gesloten. De
doelstelling van 2006, een besparing van €
843 miljoen, is gerealiseerd. De
doelstelling van 2007 was € 971 miljoen.
Voor 2008/2009 hebben de betrokken
partijen (Ministerie van VWS,
Zorgverzekeraars Nederland (ZN),
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter
bevordering der Pharmacie (KNMP), Bogin
en Nefarma) een Transitieakkoord
gesloten. Hierin hebben de partijen, naast
afspraken over het verder reduceren van
bonussen en kortingen, ook toegezegd
zich gezamenlijk in te zetten om te komen
tot een transitie van de huidige situatie
naar een meer normale marktsituatie.
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Figuur 16: Ontwikkeling nettoschade zorgverzekeraars farmaceutische zorg (Bron: CvZ; Vektis; analyse BS Health
Consultancy)

Langzamerhand verschuift de
verantwoordelijkheid van de overheid als
de belangrijke regisseur in het
geneesmiddelenbeleid naar de sector en
de zorgverzekeraars. Zo hanteren vele
zorgverzekeraars sinds 2005 het
zogenoemde preferentiebeleid. Het
preferentiebeleid houdt in dat
zorgverzekeraars bepalen welke
producten, per werkzame stof, ten laste
van de basisverzekering worden vergoed.
Als gevolg van dit beleid zijn de prijzen
voor merkloze geneesmiddelen extreem
verlaagd en betekenen deze
prijsverlagingen voor 2008 een besparing
van naar schatting 300 miljoen. Zo is de
prijs van de maagzuurremmer omeprazol

gedaald met 60% en de cholesterolverlager simvastatine met gemiddeld 65%.



Preferentiebeleid zorgverzekeraars
verandert evenwicht op apotheekmarkt



Prijzen voor merkeloze geneesmiddelen
drastisch verlaagd



Apothekers zullen dienstverlening uitbreiden
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Samengevat
In de markt van farmaceutische hulp zal
de concurrentie onder apotheken in de
toekomst gaan toenemen. Enerzijds door
de toename van internetfarmacie en het
aantal poliklinische apotheken. Anderzijds
doordat bestaande apotheken de gemiste
inkomsten vanuit bonussen en kortingen,
door de prijsverlagingen als gevolg van het
preferentiebeleid, trachten te
compenseren (zie Figuur 17).
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Figuur 17: vijfkrachtenmodel Porter farmaceutische
zorg
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3.3
Curatieve geestelijke
gezondheidszorg
Kortdurende (tot een jaar) curatieve
geestelijke gezondheidszorg (GGZ), die
gericht is op de het herstel dan wel het
stabiliseren van een psychische stoornis
bij patiënten, valt sinds 1 januari 2008
onder de Zorgverzekeringswet en niet
meer onder de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Deze curatieve GGZ
kan verleend worden door eerstelijns
psychologische zorgverleners en
tweedelijns (specialistische) zorgverleners.
Door de overheveling gaan
zorgverzekeraars deze zorg voortaan
contracteren en wordt dit niet meer
gedaan door de zorgkantoren. Ten aanzien
van de kosten van de curatieve GGZ lopen
zorgverzekeraars in 2008 geen financieel
risico, omdat deze kosten nog voor 100%
worden nagecalculeerd. De doelstelling is
dat zorgverzekeraars in de toekomst wel
risico gaan lopen over de curatieve GGZkosten. Echter de GGZ-markt is op dit
moment voor vele zorgverzekeraars nog
een “black-box”. Het is onvoldoende
transparant wat er bijvoorbeeld precies
door de instellingen wordt aangeboden,

hoeveel gezondheidsrendement een
behandeling oplevert en wat de kwaliteit
van de zorg is.
Vraag
Leeftijd en geslacht, aard van het
inkomen, sociaal-economische status,
geografische regio en het wel of niet
hebben van een éénpersoonshuishouden,
zijn factoren die van invloed zijn op de
vraag naar curatieve GGZ. Zo blijkt uit
onderzoek dat personen uit
éénpersoonshuishoudens een groter
beroep doen op de curatieve GGZ dan
personen uit meerpersoonshuishoudens.
Opvallend is dat het gebruik van de
curatieve GGZ niet zoals bij andere
curatieve zorg (als ziekenhuiszorg of
farmaceutische hulp) toeneemt met de
leeftijd. Tussen het 35ste en het 50ste
levensjaar wordt relatief het meest
gebruik gemaakt van de GGZ. De periode
wordt ook wel ‘het spitsuur van het leven
genoemd’. Bij mannen is het GGZ-gebruik
ook relatief hoog in de periode van 10-14
jaar, bij vrouwen in de periode van 20 tot
35 jaar. Voor zowel mannen als vrouwen
ligt de top van het gebruik rond 40-45 jaar,
zie Figuur 18. In dit figuur wordt de
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procentuele verdeling in leeftijd en
geslacht van de bevolking vergeleken met
de procentuele verdeling in leeftijd en
geslacht van de GGZ-clientèle.
De GGZ-clientèle in Figuur 18 betreft de
patiënten van zowel de curatieve GGZ als
de psychiatrische zorg zonder
geneeskundige behandeling (bijvoorbeeld
crisiszorg) en de intramurale zorg die
langer duurt dan een jaar. Helaas zijn nog
geen algemene gegevens over de
vraagzijde beschikbaar die alleen

betrekking hebben op de kortdurende
curatieve GGZ. Voor algemene
beeldvorming van de omvang van de
kortdurende curatieve GGZ ten opzichte
van de totale GGZ wordt opgemerkt dat
de curatieve GGZ een kleine 80% van de
totale GGZ-kosten beslaat.

95 jaar en ouder
90 t/m 94 jaar
85 t/m 89 jaar
80 t/m 84 jaar
75 t/m 79 jaar
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Figuur 18: Vraag naar GGZ; relatieve samenstelling van de bevolking en de totale GGZ-clientèle (2006) (Bron: GGZ
Nederland; CBS; analyse BS Health Consultancy)
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In de afgelopen jaren is het aantal cliënten
in de totale GGZ gegroeid. In 2001 had de
sector 535 duizend cliënten, in 2006 is dit
toegenomen naar 772 duizend. De
cliënten worden in de GGZ geordend per
“circuit”. In het “circuit-jeugd” wordt hulp
aan jeugdigen (0-17 jaar) en eventueel aan
hun ouders geboden. Hulp aan volwassen
van 18-64 jaar vindt plaats in het “circuitvolwassenen”. In het “circuit-ouderen”
wordt hulp aan ouderen (65 jaar en ouder)
en hun eventuele begeleidende verzorgers
verleend. Het “circuit-beschermd wonen”
blijft, als langdurige GGZ-verstrekking,
onder de AWBZ vallen en betreft hulp aan

Volwassen
(475.185)
Stemmingsklachten
Angst- en spanningsklachten, fobische klachten, dwangklachten
Psychotische klachten
Klachten rond het lichaam
gedragsklachten
Geheugen-/origentatieklachten en cognitieve klachten
Identiteitsklachten

cliënten (ongeacht de leeftijd) in het
kader van de verstrekking ‘beschermd
wonen’ en ‘begeleid wonen’.
Per circuit melden cliënten zich met
verschillende klachten. Zoals Figuur 19
aangeeft zijn de meest voorkomende
klachten voor het ‘circuit-jeugd’ gedragsklachten. In het ‘circuit-volwassenen’
komen stemmingsklachten en angst- en
spanningsklachten het meeste voor. Bij
ouderenzorg betreffen de meest
voorkomende aanmeldklachten
stemmingsklachten en geheugen/oriëntatieklachten.

Jeugd
(194.362)

Ouderen
(81.341)

(…) = aantal
cliënten

School- en leerklachten en concentratieklachten
Klachten rond de opvoeding
Klachten rond relatie partner/gezin/familie
Klachten rond werk/studie
Klachten rond het leggen van contacten
Klachten rond een traumatische gebeurtenis
Klachten rond verslaving

Figuur 19: Vraag naar totale GGZ; aanmeldklachten per circuit exclusief beschermd wonen (2006) (Bron: GGZ Nederland;
analyse BS Health Consultancy)
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Aanbod

is verantwoordelijk voor 20% van de totale
GGZ kosten. Kortom, ook bij de GGZ
betekent het realiseren van substitutie
van zorg uit de tweede naar de eerste lijn
kostenreductie. Ook met behulp van
preventie is veel winst te boeken. Met
name via werkgeverscollectiviteiten
kunnen specifieke preventieve
programma’s worden aangeboden met als
doel psychische problemen voortijdig te
signaleren. De kortdurende curatieve GGZ
is met name een gebied dat wordt verzekerd vanuit werkgeverspakketten. Verzekerden zijn over het algemeen minder snel
geneigd om geestelijke gezondheidszorg
aanvullend te verzekeren in vergelijking
met bijvoorbeeld fysiotherapie.

De curatieve GGZ bestaat uit: eerstelijns
psychologische zorg en tweedelijns
(specialistische) GGZ. Bij eerstelijns
psychologische zorg gaat het om lichte tot
matig ernstige, niet complexe psychische
problematiek. Voor ernstigere psychische
problemen kunnen patiënten terecht bij
specialistische GGZ-aanbieders. Zoals in
Figuur 20 weergegeven, betreffen de
kosten voor deze specialistische en
complexe GGZ 80% van de totale GGZ.
Deze kosten worden door ‘slechts’ 25%
van het aantal patiënten gegenereerd. Het
grootste deel van de patiënten, 75%,
maakt gebruik van generalistische GGZ en
20%

Generalistische GGZ
Specialistische GGZ
MulticomplexeGGZ

20%
75%

60%
20%
5%
Clienten

Kosten

Figuur 20: verdeling klantgroepen en kosten GGZ (Bron: Agis Zorgverzekeringen; analyse BS Health Consultancy)
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Eerstelijnspsychologische zorg wordt
veelal verleend door eerstelijnspsychologen of gezondheidszorgpsychologen. In
2003 waren er in Nederland 1.076
geregistreerde eerstelijnspsychologen. Dit
aantal is toegenomen tot 1.234 in 2007.
Dit zijn 8 eerstelijnspsychologen per
100.000 inwoners.
Psychiaters, psychotherapeuten en GGZinstellingen bieden specialistische GGZ.
Verschillende GGZ-instellingen bieden
curatieve GGZ: algemene psychiatrische
ziekenhuizen, Regionale Instellingen voor
Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
(RIAGG’s), klinieken voor kinder- en
jeugdpsychiatrie, klinieken voor
verslavingszorg, consultatiebureaus voor
alcohol en drugs en instellingen die uit een
combinatie van de hiervoor genoemde
organisaties bestaan: zogenoemde
geïntegreerde instellingen.
In de beleidsvisie uit 1998 van het
Ministerie van VWS werd gewezen op de
wenselijkheid om zelfstandige algemene

psychiatrische ziekenhuizen, RIAGG’s en
Regionale Instellingen voor Beschermende
Woonvormen (RIBW’s) beter op elkaar af
te stemmen. Sindsdien hebben veel fusies
in de sector plaatsgevonden en neemt het
aantal zelfstandige instellingen af. In 2000
waren er ongeveer 91 curatieve GGZ
instellingen, in 2006 nog 74. Er zijn in 2006
41 geïntegreerde GGZ-instellingen, zie
Figuur 21. Deze organisaties zijn ontstaan
na fusie van twee of meer verschillende
typen instellingen.
Met name in de eerste lijn zijn veel
nieuwe aanbieders. Voorbeelden zijn PsyQ
en Indigo. Naar verwachting zal het aantal
nieuwkomers verder toenemen door
toetreding van commerciële nichespelers
met gespecialiseerde (online aangeboden)
behandelprogramma’s. Deze commerciële
nieuwkomers kunnen ook vanuit het
buitenland afkomstig zijn. Zo heeft een
grote Engelse commerciële partij reeds
toestemming gekregen om de
Nederlandse GGZ-markt te betreden.
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Figuur 21: aanbod van curatieve GGZ; ontwikkeling aantal curatieve GGZ-instellingen naar type (Bron: GGZ Nederland;
analyse BS Health Consultancy)

Financiering
De kortdurende curatieve GGZ maakt
reeds sinds 1 januari 2006 deel uit van de
Zorgverzekeringswet. In 2006 en 2007
werd een bedrag uit het
zorgverzekeringsfonds overgeheveld naar
de AWBZ ter dekking van de GGZ. Vanaf 1
januari 2008 is de kortdurende curatieve
GGZ daadwerkelijke overgeheveld van de
AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Ook
de eerste acht sessies van de eerstelijns
psychologische zorg (EPZ), die voorheen
onder de aanvullende verzekering vielen,

vallen per 1 januari 2008 onder de dekking
van de Zorgverzekeringswet. Een
verzekerde betaalt een eigen bijdrage van
€ 10 per sessie. Voor vergoeding van meer
dan acht sessies zal de verzekerde een
aanvullende verzekering dienen af te
sluiten.
De overheveling van de kortdurende
curatieve GGZ vindt tegelijkertijd plaats
met de invoering van de Diagnose
Behandel Combinatie (DBC) declaratie. De
DBC systematiek is geïntroduceerd om
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verzekeraars en GGZ-aanbieders in staat
te stellen te onderhandelen over
vergelijkbare zorgproducten. De DBCsystematiek is nog niet in alle opzichten
optimaal. Daarom bestaat voor de
bekostiging van de instellingen (nog) een
vangnet voor hun budget.
De kosten voor de totale GGZ namen in de
periode 2002-2005 met gemiddeld 8% per
jaar toe tot € 4,0 miljard in 2005. In 2006
zijn de kosten van de totale GGZ gelijk
gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.
De kosten van de intramurale GGZ zorg
daalden. Echter de kostendaling werd
teniet gedaan door de stijging van de
kosten van extramurale GGZ zorg. De
raming van CvZ is, dat de totale GGZ
kosten in 2007 weer verder zijn gestegen
tot € 4,3 miljard.

De omvang van de kortdurende curatieve
GGZ die in 2008 is overgegaan van de
AWBZ naar de Zorgverzekeringswet wordt
geraamd op € 2,9 miljard.



Curatieve GGZ-markt voor veel
zorgverzekeraars nog een ‘black-box’



GGZ-gebruik kent een ‘omgekeerde
schadecurve’; vooral gebruik tussen 35-50
jaar



Het aantal GGZ-klanten is groeiend



Kortdurende GGZ in toenemende mate een
voorziening die vanuit bedrijfszorgpolissen
wordt vergoed.
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Figuur 22: Ontwikkeling lasten totale GGZ (Bron: CvZ; analyse BS Health Consultancy)
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Het is onbekend wat de omvang is van het
deel van de GGZ dat vanuit de aanvullende
verzekering is overgegaan naar de
Zorgverzekeringswet. Naar verwachting
zal dit relatief weinig zijn in vergelijking
met het deel dat overgeheveld is vanuit de
AWBZ. Door de overgang naar DBCfinanciering zal eenmalig € 0,8 miljard aan
extra schadelast bijkomen voor zorg die
verleend zal worden in 2009. De totale
schadelast kortdurende curatieve GGZ
binnen de Zorgverzekeringswet voor 2008
wordt daarom geraamd op circa € 3,7
miljard voor de zorgverzekeraars.
Samengevat

ondersteunen van huisartsen bij het
verlenen van zorg aan patiënten die met
psychische en/of psychosociale problemen
een beroep doen op de huisarts. Naar verwachting zal het aantal nieuwkomers toenemen door toetreding van commerciële
nichespelers met gespecialiseerde (online
aangeboden) behandelprogramma’s.
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De concurrentie in de GGZ-markt zal in de
toekomst gaan toenemen. Door de nog
beperkte transparantie ten aanzien van de
kwaliteit en efficiency is het voor vele
zorgverzekeraars lastig om invloed uit te
oefenen op de GGZ-zorgaanbieders, in
tegenstelling tot andere zorgmarkten,
zoals bijvoorbeeld de ziekenhuismarkt. Per
1 januari 2008 is de functie praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH GGZ)
beschikbaar voor huisartsen. Het doel van
de praktijkondersteuning is het
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Figuur 23: vijfkrachtenmodel Porter curatieve GGZmarkt
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3.4

Huisartsenzorg

In het Nederlandse
gezondheidszorgsysteem neemt de
huisarts een belangrijke plaats in als
poortwachter. De huisarts wordt gezien
als het centrale aanspreekpunt voor de
patiënt of het nu gaat om de behandeling
in het ziekenhuis, de geestelijke
gezondheidszorg of in de ouderenzorg. De
verwijsfunctie is niet langer alleen
voorbehouden aan de huisarts. Vanaf 1
januari 2006 kan de patiënt echter met
acute klachten aan het
bewegingsapparaat zich zonder verwijzing
bij de fysiotherapeut melden. En ook de
bedrijfsarts heeft per 1 januari 2004 meer
bevoegdheden gekregen, zo mag hij een
patiënt zelf doorsturen naar een medisch
specialist. Deze verwijzing vindt echter
nog op beperkte schaal plaats. In een
kwart van de contacten met de
werknemer verwijst de bedrijfsarts de
werknemer door naar een andere
zorgverlener. Daarvan betrof 4% de
medisch specialist.

Vraag
Een belangrijke indicator voor de mate
van het gebruik van de huisarts is de
leeftijd. Het aantal contacten met de
huisartsen neemt toe met de leeftijd. Een
75+-er heeft gemiddeld zeven keer zoveel
contact met de huisarts dan een kind in de
leeftijd tussen de 5-14 jaar, zie . Ook het
geslacht is van invloed. Vrouwen hebben
relatief meer contact met de huisarts dan
mannen. Het grootste deel van de
verrichtingen van de huisarts bestaat uit
consulten en herhalingsrecepten. Van de
consulten betreft het met name overleg
korter dan 20 minuten. Telefonische
consulten beslaan ongeveer 11% van de
verrichtingen en nog geen 1% van de
verrichtingen heeft betrekking op overleg
via de e-mail, zie .
Patiënten kunnen in toenemende mate
gebruik maken van extra dienstverlening
van huisartsen. Daarbij kan met name
gedacht worden aan zorg bij chronische
aandoeningen zoals Diabetes en
Astma/COPD, zorg aan kwetsbare
ouderen, kleine chirurgische ingrepen en
diagnostiek. Deze zorg die van oudsher
door de tweede lijn wordt verleend
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verschuift langzamerhand naar de eerste
lijn. Huisartsen kunnen apart declareren
voor de zorgtaken die anders in de tweede
lijn plaats vinden. Deze zogenoemde

Modernisering en Innovatie (M&I)
verrichtingen bedroegen in 2006 ongeveer
7% van de kosten in de huisartsenzorg.
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Figuur 24: vraag naar huisartsenzorg; links gemiddeld aantal contacten met de huisartsenpraktijk naar leeftijd (2005),
e
e
rechts procentuele verdeling verrichtingen door huisartsen 2 halfjaar 2006 en 1 halfjaar 2007 (Bron: Nivel; CvZ; analyse
BS Health Consultancy)
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Aanbod
In Nederland zijn er ongeveer 8.700
huisartsen werkzaam. Gemiddeld zijn dat
5,3 huisartsen per 10.000 inwoners. In
2000 was dat minder, gemiddeld 4,9
huisartsen per 10.000 inwoners, zie Figuur
25. Daarentegen is de arbeidstijd gedaald,
mede door het toenemend aantal
vrouwelijke (parttime) huisartsen. Zo is
tussen 2000 en 2005 de arbeidstijd met
0,05 fte gedaald.
Ongeveer 44% van alle Nederlandse
huisartsenpraktijken is een solopraktijk.
Dit aandeel neemt ieder jaar af. In 2002
bedroeg het aandeel solopraktijken nog
55%. Het aandeel groepspraktijken neemt
echter toe. In 2002 was 15% van de
huisartsenpraktijken een groepspraktijk, in
2007 circa 25%. Het aandeel duopraktijken
is ongeveer gelijk gebleven tussen 2002 en
2007, zie Figuur 25. Uit onderzoek blijkt

dat praktijken met meerdere huisartsen
ook vaker samenwerken met andere
zorgverleners, zoals fysiotherapeuten,
apothekers of sociaal psychiatrische
verpleegkundigen. Ongeveer eenderde
van alle huisartsenpraktijken heeft een
formeel samenwerkingsverband met
andere disciplines. Het merendeel daarvan
is ook met andere zorgverleners op
hetzelfde adres gevestigd, bijvoorbeeld in
een gezondheidscentrum.
Zorgverzekeraar Menzis heeft de ambitie
om in de komende vijf jaar samen met
zorgverleners ongeveer 50
gezondheidscentra op te gaan zetten. De
reeds geopende gezondheidscentra in
Groningen en Arnhem zijn in eigendom
van Menzis. In deze centra werken de
huisartsen en andere hulpverleners in
loondienst. Andere nieuw opgezette
gezondheidscentra in Houten en Tiel zijn
geen eigendom van Menzis.
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Figuur 25: aanbod van huisartsenzorg; links aantal huisartsen per 10.000 inwoners, rechts praktijkvormen van
huisartsenpraktijk (Bron: Nivel; CBS; analyse BS Health Consultancy)

Ten aanzien van de acute zorg is eind jaren
’90 de ontwikkeling van huisartsenposten
op gang gekomen. Tijdens de Avond,
Nacht en Weekend (ANW)-diensten
nemen enkele huisartsen de gehele
patiëntenpopulatie van een grote groep
huisartsen waar. Op een post waar de
huisartsen veelal worden bijgestaan door
extra personeel zoals een assistente en
een speciaal opgeleide chauffeur voor
huisvisites. Anno 2008 zijn 96% van de
Nederlanders voor huisartsenzorg tijdens
ANW-uren op huisartsenposten
aangewezen. Volgens de Vereniging
Huisartsenposten Nederland worden
jaarlijks € 50 tot € 100 miljoen euro
verspild in de acute zorg omdat mensen

ten onrechte aankloppen bij spoedeisende
hulp. Enerzijds zouden ziekenhuizen
patiënten niet doorsturen naar huisartsen
omdat elke patiënt ze minimaal € 125
oplevert. Anderzijds zitten huisartsen niet
te wachten op extra patiënten, omdat ze
per uur betaald worden (€ 50,20),
ongeacht het aantal patiënten.
Een nieuw initiatief in de acute zorg is de
zogenoemde “SOS-arts”. Het idee van de
SOS-arts is gebaseerd op de organisatie
van SOS médicins in Frankrijk en moet 24
uur per dag, zeven dagen per week een
goede huisartsenzorg bieden. De
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt niet
op korte termijn een tarief vast voor de
SOS-arts. Wel vindt de NZa het een
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interessant voorstel en de moeite waard
omdat te onderzoeken. De beleidsregel
Innovatie van de NZa maakt het wel
mogelijk drie jaar met dit initiatief te
experimenteren.
Financiering
Huisartsen ontvingen tot 1 januari 2006
een abonnementshonorarium voor elke
ziekenfondsverzekerde die bij hen was
ingeschreven. Deze
abonnementshonoraria waren geen
indicatie voor hoeveel zorg huisartsen
werkelijk aan ziekenfondsverzekerden
leverden. Het nieuwe honoreringssysteem
voor huisartsen is vastgelegd in het

zogenaamde ‘Vogelaarakkoord’. De
huisarts krijgt nu een vaste vergoeding per
ingeschreven patiënt (€ 52 per jaar) en
declareert daarnaast een tarief voor elk
consult (€ 9 per consulteenheid). Zoals in
Figuur 26 is weergegeven is de nettoschade van zorgverzekeraars voor
huisartsenzorg in 2006 gestegen. In 2006
hebben huisartsen ruim 17% meer
verrichtingen gedeclareerd dan van te
voren werd verwacht. Het verschil met de
geraamde aantallen wordt vooral
veroorzaakt door een hoger aantal
gedeclareerde lange consulten, lange
visites en herhaalrecepten. Ook in het
eerste halfjaar van 2007 is het aantal
verrichtingen verder gestegen.
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Figuur 26: Ontwikkeling nettoschade zorgverzekeraars huisartsenhulp (Bron: CvZ; Vektis; analyse BS Health Consultancy)
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Gemiddeld heeft NL 5,3 huisartsen per
10.00 inwoners



Gebruik huisartsenzorg neemt toe met de
leeftijd: 75+-er heeft 7x zoveel contact



Huisartsen richten zich naast de basiszorg
meer op extra dienstverlening



Vooral met zorgprogramma’s rondom
chronisch zieken



Vervallen van de abonnementsfinanciering
ten gunste van financiering op basis van
verrichtingen heeft tot een stijging van de
schadelast huisartsenzorg van 17% geleid

De onderlinge rivaliteit neemt toe, omdat
huisartsen steeds meer open staan voor
nieuwe inschrijvingen. Daarnaast gaan
huisartsen zich meer richten op de
1,5-lijnszorg bestaande uit onder andere
kleine chirurgische ingrepen die anders in
de tweede lijn worden uitgevoerd.
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Nieuwkomers
Het aantal actief
zoekende huisartsen is gegroeid

Samengevat

In de markt van de huisartsenhulp zal in
de toekomst de grootste kracht komen
van de afnemers/contractanten, zie Figuur
27. Zorgverzekeraars willen meer invloed
uitoefenen op het verwijsgedrag om
zodoende de kosten van tweedelijnszorg
te beheersen. Een voorbeeld is het
gezondheidscentrum van zorgverzekeraar
Menzis, waarbij in twee centra huisartsen
in dienst zijn van de zorgverzekeraar.
Daarnaast neemt het aantal mondige en
goed geïnformeerde patiënten toe.
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Figuur 27: Vijfkrachtenmodel Porter Huisartsenhulp
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3.5

Hulpmiddelen

Gebruikers van ondersteunende
hulpmiddelen zijn mensen met één of
meer functioneringsproblemen. Dat wil
zeggen stoornissen van lichaamsfuncties,
beperkingen bij het uitvoeren van
activiteiten en/of problemen bij de
participatie in de maatschappij. Het is de
bedoeling dat de ondersteunende
hulpmiddelen deze
functioneringsproblemen beperken,
compenseren of nivelleren. Onder
ondersteunende hulpmiddelen vallen
relatief eenvoudige middelen zoals
pleisters en leesloepen, maar ook
technische meer complexe middelen zoals
orthopedische schoenen, orthese en
prothesen en bijvoorbeeld aangepaste
computers. Sommige hulpmiddelen zijn
verbruiksmiddelen (bijvoorbeeld
diabetestestmateriaal, steunzolen),
andere hulpmiddelen gaan jaren mee
(bijvoorbeeld rollators). Hulpmiddelen
kunnen op maat gemaakt zijn
(orthopedisch schoeisel) of in bulk
vervaardigd worden
(incontinentiemateriaal).

De expertise van betrokkenen op
productniveau verschilt per deelmarkt. Bij
diabeteshulpmiddelen ondersteunt een
diabetesverpleegkundige de arts bij de
keuze van het hulpmiddel. Bij andere
hulpmiddelen omschrijft de voorschrijver
alleen het probleem en laat de invulling
over aan de detaillist. De belangrijkste
voorschrijvers van hulpmiddelen zijn
huisartsen en medisch specialisten.
Daarnaast worden hulpmiddelen
geïndiceerd door onder andere
gespecialiseerde verpleegkundigen, fysioen ergotherapeuten, logopedisten,
audiologen en low-visionspecialisten.
Zorgverzekeraars kunnen in hun
reglementen aangeven wanneer
voorafgaande toestemming (machtiging)
en toelichting van de behandelend arts
nodig is voor de aanschaf van een
hulpmiddel.
Naast de Zorgverzekeringswet kan de
financiering van hulpmiddelen ook
plaatsvinden vanuit andere wetten en
regelingen. Bijvoorbeeld via de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor
hulpmiddelen voor bewoners van een
verpleeghuis, algemene instelling voor
verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch
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ziekenhuis of revalidatiecentrum. Ook is
financiering mogelijk vanuit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
voor hulpmiddelen waarmee
gehandicapten en ouderen zelfstandig
kunnen blijven wonen en deelnemen aan
het maatschappelijk leven. Het Ministerie
van VWS onderzoekt momenteel de
mogelijkheden om de aanspraak op
hulpmiddelen te vereenvoudigen door te
komen met een nieuwe definitie van
hulpmiddelen. Ook wordt de mogelijkheid
tot het samenvoegen van de huidige
hulpmiddelenregelingen onderzocht.
Vraag
In 2006 waren in totaal ruim 2 miljoen
gebruikers van hulpmiddelen, die zijn
vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.
Meer vrouwen maken gebruik van
hulpmiddelen dan mannen. Er waren in
2006 ruim 1,2 miljoen vrouwelijke
hulpmiddelengebruikers versus bijna 0,8
miljoen mannelijke gebruikers. Het
gebruik van hulpmiddelen neemt toe met

de leeftijd. Gemiddeld gebruikt 8% van de
personen jonger dan 65 jaar
hulpmiddelen. Bij personen met een
leeftijd van 65 jaar of ouder ligt dit
aandeel veel hoger, op 41%. Dit verschil in
aandeel is in Figuur 28 weergegeven met
de “oranje bol” die de totale omvang van
de populatie aangeeft en de “groene bol”
die het aandeel van personen die
hulpmiddelen gebruiken in deze populatie
aangeeft.
Hulpmiddelen die worden vergoed vanuit
de Zorgverzekeringswet zijn onder te
verdelen in verschillende
indicatiegebieden. Het meeste geld wordt
met name uitgegeven aan
verzorgingsmiddelen, orthesen en
schoenvoorzieningen,
diabeteshulpmiddelen, auditieve
hulpmiddelen en verbandmiddelen, zie
Figuur 28. De kosten van deze vijf
hoofdgroepen bedragen ongeveer
driekwart van de totale kosten van
hulpmiddelen die worden vergoed vanuit
Zorgverzekeringswet.
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Figuur 28: Vraag naar hulpmiddelen; links het aandeel gebruikers van hulpmiddelen gesplitst naar leeftijd en geslacht,
rechts de lasten van Zvw van hulpmiddelen naar hoofdgroepen (2006) (Bron: GIPdatabank; analyse BS Health
Consultancy)

Aanbod
Er is een groot aantal distributiekanalen
voor medische hulpmiddelen.
Verschillende soorten bedrijven richten
zich op de verkoop van medische
hulpmiddelen. Dit zijn onder andere
apotheken, medisch speciaalzaken,
audiciëns, opticiëns, postorderbedrijven
en thuiszorgwinkels. Medisch
speciaalzaken, postorderbedrijven en
thuiszorgwinkels trachten een breed
assortiment medische

hulpmiddelen aan te bieden. De audiciëns
en opticiëns zijn gespecialiseerd in een
bepaalde productgroep.
Postorderbedrijven bieden hulpmiddelen
vaak via het internet aan. De apotheken
zijn van oudsher de voornaamste
verstrekkers van verzorgingsmiddelen,
zoals incontinentiemateriaal en
diabeteshulpmiddelen, zie Figuur 29. Ook
is sprake van nieuwe toetreders op de
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markt van hulpmiddelen. Zoals
bouwmarkten die inklapbare rolstoelen,
sta-op stoelen en rollators verkopen.
De Stichting Erkenningsregeling voor
Leveranciers van Medische Hulpmiddelen
(SEMH) is een onafhankelijke stichting die
leveranciers van medische hulpmiddelen
kwalificeert op basis van
erkenningsregelingen. De eisen die aan
erkende leveranciers worden gesteld
hebben betrekking op onder andere
deskundigheid, opleiding/bijscholing,
privacy, levertijden, beheer van
voorraden, inrichting van de locatie en de
omgeving. In 2008 heeft SEMH 450
leveranciers erkent. De meeste erkende
Wordt aangeboden
Wordt niet aangeboden

Medisch
PostorderApotheek speciaalzaak
bedrijf

Thuiszorg
winkel

Opticiën

leveranciers vallen onder de
erkenningsregeling Therapeutische
Elastische Kousen, gevolgd door
Foundation Speciaalzaken, zie Figuur 29.
Er vindt steeds meer samenwerking plaats
tussen hulpmiddelen- en farmaceutische
industrie. Bijvoorbeeld bij diabeteshulpmiddelen, zo worden de ampullen met
insuline en de injectiepen op elkaar
afgestemd. De internationalisering leidt
echter ook tot meer onderlinge
concurrentie in de hulpmiddelenindustrie.
In vergelijking met Duitsland zouden de
prijzen voor hulpmiddelen in Nederland
gemiddeld 25% hoger liggen.

RevalidatieAudiciën hulpmiddelen Vaktechnici
speciaalzaak

43

Incontinentiematerialen
Stomamaterialen
Orthesen/schoenvoorzieningen

194

99

Gehoorhulpmiddelen
Gezichtshulpmiddelen
Diabeteshulpmiddelen
Inrichtingselementen woning

114

Therapeutisch elastische kousen
Hulpmiddelen bij ademhaling
Hulpmiddelen communicatie
Hulpmiddelen mobiliteit
Hulpmiddelen toedienen voeding

Leverancier therapeutsiche elastische kousen (TEK)
Foundation Speciaalzaak (FSZ)
Leverancier haarw erken (HWK)
Orthopedische instrumentmakerij (OIM)

Figuur 29: Aanbod van hulpmiddelen; links verkoopkanalen van medische hulpmiddelen, rechts aantal erkende bedrijven
bij Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van medische hulpmiddelen (2008) (Bron: RIVM; SEMH; analyse BS
Health Consultancy)
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Financiering
Figuur 30 geeft de ontwikkeling weer van
de totale lasten van hulpmiddelen over de
periode 2002 tot en met 2006. Daarbij is
ook de raming van CvZ aangegeven van de
kosten van hulpmiddelen in 2007. Met de
invoering van de Zorgverzekeringswet is
de verantwoording van gebitsprothesen
naar de verstrekking mondzorg
overgegaan. Verbandmiddelen worden
sinds 1 januari 2006 verantwoord bij
hulpmiddelen. Ongeveer 14% van de
kosten van hulpmiddelen worden vanuit
de aanvullende verzekering gedekt. Voor
sommige hulpmiddelen gelden eigen
bijdragen en/of een maximum vergoeding.

In 1999 zijn een aantal
beheersmaatregelen door de overheid
ingevoerd voor de hulpmiddelenzorg.
Voor een aantal hulpmiddelen zijn toen
gebruiksnormen en termijnen ingesteld.
Deze beperkingen zijn in 2002 weer uit de
regeling verwijderd om meer
verantwoordelijkheid en regie bij de
zorgverzekeraars te leggen. Vanaf 2004
stijgen de lasten minder sterk. Dit is mede
het gevolg van een scherper inkoopbeleid
door zorgverzekeraars bij leveranciers van
hulpmiddelen. Zo werken vele
zorgverzekeraars bij de hulpmiddelenzorg
met aanbestedingen, met als voornaamste
doel kostenbeheersing. De kwaliteit van
de hulpmiddelen wordt door
zorgverzekeraars veelal gemonitord aan
de hand van enquêtering.
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Figuur 30: ontwikkeling netto schadelast zorgverzekeraars hulpmiddelenzorg (Bron: CvZ; Vektis; analyse BS Health
Consultancy)
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Vergoeding van hulpmiddelen mogelijk
vanuit 3 wetten: Zorgverzekeringswet, AWBZ
en/of WMO



In 2006 maakten 2 miljoen NL-ers gebruik
van hulpmiddelen vanuit de
Zorgverzekeringswet



Gebruik neemt toe met de leeftijd: bij 65+ers ligt het gebruik op 41% t.o.v. 8% bij 65-



Er is een groot aantal distributiekanalen
voor hulpmiddelen



Vooral distributie van bepaalde
hulpmiddelen (rolstoelen, rollators etc.) via
bouwmarkten neemt toe



grote supermarkten worden aangeboden
zodat hulpmiddelen steeds meer uit de
medische sfeer wordt gehaald en meer tot
een “consumentenproduct” verwordt.
Zorgverzekeraars zullen door middel van
aanbestedingen en het aanbieden van
exclusieve contracten trachten de kosten
voor hulpmiddelen te blijven beheersen.

Hulpmiddelen worden meer uit de medische
sfeer gehaald en beschouwd als
consumentenproduct

Samengevat
Er is veel concurrentie op de markt van
hulpmiddelen. Ook in de toekomst zal de
concurrentie sterk blijven als gevolg van
de grote kracht van nieuwkomers en
zorgverzekeraars. Naast internet en
postorderbedrijven zullen ook steeds
meer hulpmiddelen via bouwmarkten of
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Figuur 31: Vijfkrachtenmodel Porter hulpmiddelenzorg
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3.6

Mondzorg

Er lijkt hierin een kentering te komen,
omdat sinds april 2008 Menzis als eerste
zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt
over de digitale verwerking van nota’s van
1.500 tandartspraktijken in Nederland.

Eerstelijns mondzorg bestaat uit diagnostiek, preventie/controle, restauratie en
prothetische diensten. Er is sprake van
een structureel stijgende vraag naar
mondzorg. Dit komt onder andere doordat
de bevolking tot op oudere leeftijd de
tanden en kiezen behoudt en daardoor
langduriger mondzorg nodig heeft. Maar
ook, omdat mensen het steeds belangrijker vinden om een verzorgd en gezond
gebit te hebben. Zorgverzekeraars kunnen
tot nu toe relatief weinig invloed uitoefenen ten aanzien van de mondzorg doordat
tandartsen collectief weigeren een
contract te sluiten met zorgverzekeraars.

Vraag
Circa 78% van de bevolking ging in 2007
minimaal één keer per jaar naar de tandarts. Hierbij zijn ook de mensen met een
kunstgebit meegerekend. Zoals Figuur 32
aangeeft neemt het contact met de tandarts af met de leeftijd. Van de personen
die 65 jaar of ouder zijn gaat gemiddeld
nog ongeveer de helft minimaal één keer
per jaar naar de tandarts.
Vullingen
Intra orale röntgenfoto
Tandsteen verwijderen
Kronen
Extractie
Wortelbehandeling
Fluoride-applicatie
Sealants

Percentage

100

0-19 jaar

20-44 jaar

80
60

40

45-64 jaar

20

65+ ouder
0

0

20

40

60

80

100

Jeugd

Volwassenen

Percentage

Figuur 32: vraag naar mondzorg; links % personen met contact tandarts in 1 jaar naar leeftijd (2007), rechts aantal tandheelkundige verrichtingen per 100 regelmatige tandartsbezoekers (2005) (Bron: CBS; NMT; RIVM; analyse BS Health)

72

Uit onderzoek blijkt dat de meest
voorkomende tandheelkundige
verrichtingen onder jeugdigen die
regelmatig de tandarts bezoeken
vullingen, fluoride-applicatie en sealants
(laklaagje op de kauwvlakken) betreffen.
Bij volwassenen zijn de meest
voorkomende verrichtingen vullingen,
tandsteen verwijderen en intra orale
röntgenfoto’s, zie Figuur 32.
Aanbod
Nederland telt anno 2008 ruim 8.200
bevoegde tandartsen. Dit zijn ruim 800
tandartsen meer dan in 2000. Afgezet ten
opzichte van het aantal Nederlanders zijn
er in 2008 gemiddeld 5,0 geregistreerde
tandartsen per 10.000 inwoners. In 2000
was dat minder, gemiddeld 4,7
geregistreerde tandartsenartsen per
10.000 inwoners, zie Figuur 33.
Vergeleken met andere EU-landen heeft
Nederland relatief weinig tandartsen per
hoofd van de bevolking. Volgens de
database van de CECDO (Council of
European Chief Dental Officers) is Zweden
koploper met 16 tandartsen per 10.000
inwoners. Ook Cyprus en Griekenland
tellen relatief veel tandartsen,

respectievelijk 13 en 12 per 10.000
inwoners. Het tekort aan tandartsen is in
Nederland momenteel een minder nijpend
probleem. De opkomst van samenwerking
met ondersteunende zorgverleners (zoals
mondhygiënistes en preventieassistenten), de gegroeide opleidingscapaciteit en
de instroom van buitenlandse tandartsen
lijken hiervoor de redenen. Eind 2007 is
het Duitse internetbedrijf Medikompas
een medische veilingsite
(www.artsenvergelijking.nl) gestart op de
Nederlandse markt, die in eerste instantie
naast tandheelkundige behandelingen,
ook gericht is op ooglaserbehandelingen.
Ook Duitse tandartsen die de Nederlandse
taal spreken kunnen op de site
aanbiedingen doen.
Het aantal tandartsenpraktijken is de
laatste jaren redelijk constant. Het
precieze aantal tandartspraktijken in
Nederland is niet bekend, maar het aantal
wordt momenteel op ongeveer 5.500
geschat. De meeste tandartsen werken in
een praktijk waarin zij de enige bevoegde
tandarts zijn (solopraktijk). Het percentage
praktijken waarin meerdere tandartsen als
eigenaar dan wel in loondienst werkzaam
zijn, groeit wel geleidelijk, zie Figuur 33. In
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2001 was in 71% van de gevallen sprake
van een solopraktijk. In 2006 is dit aantal
gedaald naar 63%. Daarnaast werken
tandartsen steeds meer samen met
mondhygiënisten en (preventie)assistenten, ook in soloprakijken. Zodoende
kunnen vooral de routinetaken van
tandartsen worden overgedragen aan
anderen waardoor de efficiency kan
worden verhoogd. Het aantal
ondersteunende zorgverleners is de
laatste jaren toegenomen.

werkzaam in Nederland, namelijk
kaakchirurgen en orthodontisten. Dit zijn
tandartsen die zich na hun opleiding
hebben gespecialiseerd. Er zijn in
Nederland ongeveer 300 geregistreerde
orthodontisten en circa 200 kaakchirugen.
Tot slot zijn er naar schatting ruim 300
tandprothetici. Een tandprotheticus is een
specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen
prothetische voorzieningen. Tandtechnici
ondervinden steeds meer internationale
concurrentie. Bijvoorbeeld door goedkope
productie van kronen in Zuidoost-Azië of
met een behandeling gecombineerde
buitenlandse reizen naar Turkije.

Momenteel zijn er naar schatting 2.850
mondhygiënisten en 18.000 tandarts- en
preventie-assistenten. Daarnaast zijn er
twee soorten tandartsspecialisten
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4

2

0
2000

2001
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1 praktijkhouder, 0 tandartspraktijkmedewerkers
1 praktijkhouder, 1 of meer tandartspraktijkmedewerkers
2 of meer praktijkhouders, 0 tandartspraktijkmedewerkers
2 of meer praktijkhouders, 1 of meer tandartspraktijkmedewerkers

Figuur 33: Aanbod van mondzorg; links aantal geregistreerde tandartsen per 10.000 inwoners, rechts praktijkvormen van
huisartsenpraktijk (Bron: NMT; RIVM; Min VWS; CBS; analyse BS Health Consultancy)
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Financiering
De aanspraak op tandheelkundige hulp is
mede afhankelijk van de leeftijd van de
verzekerde. Voor jongeren tot 22 jaar
wordt meer vergoed uit het basispakket
dan voor verzekerden boven de 22 jaar.
Voor volwassenen wordt alleen
specialistische tandheelkunde (chirurgie)
en zorg voor kunstgebitten in het
basispakket gedekt. De ‘schade mondzorg’
wordt voor volwassenen dan ook
grotendeels vanuit aanvullende
verzekering vergoed. In totaliteit wordt in
2006 ruim 70% van de mondzorg vergoed
vanuit de aanvullende verzekering, zie
Figuur 34. Daarnaast wordt een deel van
de totale kosten voor mondzorg
gefinancierd door eigen betalingen.

De totale netto schadelast van zorgverzekeraars ten aanzien van mondzorg is in
2006 met 35% toegenomen, zie Figuur 34.
Oorzaken van deze stijging zijn de
toename van de dekking en de stijging van
het aantal verzekerden met aanspraak op
mondzorg.


Vraag naar mondzorg stijgt structureel



Gemiddeld heeft NL 5,0 tandartsen per
10.000 inwoners



Routinewerkzaamheden tandartsen in
toenemende mate uitgevoerd door
mondhygienisten en preventie-assistenten



70% van de mondzorg wordt vergoed vanuit
de aanvullende verzekering



Invloedsfeer zorgverzekeraars op mondzorg
nog beperkt
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Figuur 34: ontwikkeling netto schadelast zorgverzekeraars mondzorg (Bron: CvZ; Vektis; analyse BS Health Consultancy)
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Samengevat
Anno 2008 is de concurrentie in de markt
van de mondzorg beperkt. Naar de
toekomst toe is de verwachting dat alleen
vanuit de nieuwkomers en afnemers meer
kracht gaat ontstaan. Er zullen nieuwe
tandartsen toetreden door de gegroeide
opleidingscapaciteit en de instroom van
buitenlandse tandartsen en goedkopere
behandeling in het buitenland. Er ontstaan
grotere praktijken waarbij steeds meer
wordt samengewerkt met
mondhygiënisten en (preventie)
assistenten. Ook zullen meer commerciële
partijen toetreden met onder meer
speciale tandbleekbehandelingen. Vanuit
de zorgverzekeraars is de invloed
momenteel beperkt doordat tandartsen
collectief weigeren een contract te sluiten
met zorgverzekeraars. Wanneer hun
invloed beperkt blijft kunnen
zorgverzekeraars in de toekomst (tijdelijk)
eigen tandartsen in dienst nemen om de
markt meer te prikkelen en concurrentie
te stimuleren.
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Instroom nieuwe
tandartsen;toename
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Substituten
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Figuur 35: Vijfkrachtenmodel Porter mondzorg

76

3.7

Paramedische zorg

Een paramedicus is iemand die voor zijn
beroep zelfstandig medische behandelingen doet, maar geen arts of tandarts is.
Paramedici zijn onder andere fysiotherapeuten, logopodisten, ergotherapeuten,
diëtisten, oefentherapeuten, huidtherapeuten, podotherapeuten en orthopisten.
Driekwart van de lasten van paramedische
zorg ten aanzien van de Zorgverzekeringswet betreft fysiotherapie. In deze
paragraaf zal dan ook de nadruk worden
gelegd op deze verstrekking.
Marktwerking speelt binnen de
paramedische zorg, met de beroepsgroep
fysiotherapie als voorloper, een steeds
grotere rol. In 2005 is het experiment met
vrije tarieven voor de vrijgevestigde
fysiotherapie van start gegaan en per 1
januari 2006 is fysiotherapie direct
toegankelijk (‘zelfverwijzing’) geworden
waardoor geen verwijsbrief van de
huisarts meer nodig is. Ook voor
oefentherapie gelden per 1 januari 2008
vrije prijzen en is geen verwijsbrief van de
huisarts meer nodig voor een bezoek aan
de oefentherapeut. De verwachting is dat

vanaf 1 januari 2009 ook diëtisten over
hun prijzen mogen onderhandelen met
zorgverzekeraars.
Vraag
Fysiotherapeuten behandelden in 2006
meer vrouwen dan mannen. De
gemiddelde leeftijd van de patiënten lag
rond de 50 jaar. Bijna een kwart van de
patiënten was ouder dan 65 jaar. Tussen
het 35ste en het 64ste levensjaar wordt
relatief het meest gebruik gemaakt van
fysiotherapie, zie Figuur 36. In dit figuur
wordt de procentuele verdeling in leeftijd
en geslacht van de bevolking vergeleken
met de procentuele verdeling in leeftijd en
geslacht van de fysiotherapie-clientèle.
Bij bijna de helft van de patiënten waarvan
het behandeldoel is aangemeld, was de
behandeling in 2006 gericht op het
verbeteren van mobiliteitsfuncties. Een
kwart had betrekking op het verbeteren
van spierfuncties, zie Figuur 36. Bij een
groot deel van de patiënten (ruim 40%)
bestond de behandeling uit vier tot negen
zittingen. Behandelingen bestonden
voornamelijk uit het oefenen van functies,
masseren en informeren.
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Figuur 36: vraag naar fysiotherapie; links de relatieve samenstelling van de bevolking en de fysiotherapie-clientèle,
rechts de vijf meest voorkomende behandeldoelen fysiotherapie op lichaamsniveau die zijn aangemeld in de
fysiotherapiepraktijk (2006) (Bron: NIVEL; CBS; analyse BS Health Consultancy)

Fysiotherapie heeft ook een preventieve
functie ten aanzien van klachten aan het
houdings- en bewegingsapparaat. De
belangrijkste doelgroepen voor
preventieve interventies zijn werknemers
en sporters. Er zijn vele maatregelen die
op het werk klachten aan arm, nek,
schouder en lage rug kunnen voorkomen.
Er kan onderscheid gemaakt worden in
ergonomische interventies (aangepast
toetsenbord of tilhulpmiddelen),
interventies die gericht zijn op het
verhogen van de fysieke belastbaarheid
(bedrijsfitness) en interventies die
betrekking hebben op

psychosociale factoren (omgaan met
werkdruk, rugscholing). Met name op
deze gebieden hebben werkgeverscollectiviteiten behoefte aan afspraken
met zorgverzekeraars ten behoeve van
hun werknemers.
Aanbod
Conform het grote aandeel in de totale
lasten van paramedische zorg zijn er ten
opzichte van de andere paramedische
beroepen relatief veel fysiotherapeuten.
Ruim 13.000 fysiotherapeuten zijn
werkzaam in Nederland. Ongeveer de
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helft van de fysiotherapeuten is vrouw.
Daarnaast zijn er circa 4.400 logopedisten,
3.100 ergotherapeuten en 2.500 diëtisten,
zie Figuur 37.
In 2005 telt Nederland naar schatting
4.683 fysiotherapiepraktijken. Dat zijn er
103 minder dan in 2003. Het percentage
praktijken met één eerstelijns
fysiotherapeut is tussen 1999 en 2005
afgenomen van 40% tot 34%. Het
aandeel praktijken met vijf of meer

fysiotherapeuten is toegenomen van 15%
naar 20 %, zie Figuur 37. Fysiotherapiepraktijken gaan ook meer samenwerken
met sportscholen en fitnesscentra om
zodoende gerichte dienstverlening aan te
kunnen bieden op het gebied van
sportmedisch advies en leefstijl.
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Figuur 37: aantal paramedici in Nederland (2005/2006); ontwikkeling praktijkvorm praktijken fysiotherapeuten (Bron:
NIVEL; analyse BS Health Consultancy)
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Financiering
In 2005 is het experiment met vrije
tarieven voor de vrijgevestigde
fysiotherapie van start gegaan. Per 1
januari 2008 gelden definitief vrije
marktprijzen voor fysiotherapie. Ook voor
oefentherapie gelden per 1 januari 2008
vrije prijzen.


Fysiotherapie vormt grootste last in
paramedische zorg



In 2006 is de schadelast met ruim 30%
toegenomen



Groepspraktijken fysiotherapie nemen toe



Praktijken breiden hun dienstverlening i.s.m.
sportscholen uit op het gebied van
sportmedisch advies en leefstijl



Onder druk van zorgverzekeraars moeten
fysiotherapeuten meer hun toegevoegde
waarde aantonen

In Figuur 38 is de ontwikkeling van de
nettoschadelast van zorgverzekeraars voor
paramedische hulpverlening
weergegeven. In 2006 is de nettoschade
met ruim 30% toegenomen. Mogelijke
oorzaken voor deze stijging zijn de directe
toegang van fysiotherapie vanaf 1 januari
2006, wijzing in de dekking en de stijging
van het aantal verzekerden voor
paramedische zorg.
Paramedische hulp wordt veelal voor een
groot gedeelte door de aanvullende
verzekering gedekt. Zoals in
Figuur 38 is aangegeven werd in 2006
ongeveer 65% van de nettolasten van
paramedische hulp van zorgverzekeraars
vergoed vanuit de aanvullende
verzekering.
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Figuur 38: Ontwikkeling nettoschade zorgverzekeraars paramedische hulp (Bron: CvZ; Vektis; analyse BS Health
Consultancy)

80

Samengevat
De markt voor paramedische hulp bestaat
uit verschillende deelmarkten. De
belangrijkste deelmarkten zijn
fysiotherapie en oefentherapie. Deze zijn
meegenomen in het krachtenmodel van
Porter.
De concurrentie in de markten van
fysiotherapie en oefentherapie zal verder
gaan toenemen door de invloed van
zorgverzekeraars. Fysio- en
oefentherapeuten moeten in toenemende
mate hun toegevoegde waarde aantonen.
Zorgverzekeraars spiegelen hun prestaties
met andere fysio- en oefentherapeuten.
Door de directe toegankelijkheid van
fysiotherapeuten en oefentherapeuten
neemt de afhankelijkheid van de huisarts
als verwijzer af. Het aantal praktijken met
meerdere fysiotherapeuten, eventueel in
een gezondheidscentra of sportcentrum
zal in de toekomst verder gaan toenemen.
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Figuur 39: vijfkrachtenmodel Porter fysiotherapie en
oefentheapie
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3.8

Ziekenvervoer

Ziekenvervoer bestaat enerzijds uit
ambulancevervoer (liggend
ziekenvervoer). Anderzijds uit overig
ziekenvervoer (zittend ziekenvervoer) dat
het vervoer per taxi, eigen auto en
openbaar vervoer omvat. Het grootste
deel van de uitgaven gaat naar het
ambulancevervoer. Ambulancezorg begint
bij een melding van een acute aandoening
of letsel aan een meldkamer en eindigt na
de overdracht van de patiënt, meestal aan
een ziekenhuis. Naar alle
waarschijnlijkheid zal de Wet
ambulancevervoer (Wav) dit jaar worden
vervangen door de Wet ambulancezorg. In
de nieuwe wet krijgen zorgverzekeraars
een meer directe rol. Het Ministerie van
VWS gaat vergunningen afgeven met
zwaarwegend advies van zorgverzekeraars
en het Geneeskundige Hulpverlening bij
Ongevallen en Rampen (GHOR)-bestuur.
Vraag
In 2006 is 62% van de ambulanceritten
een spoedrit (A1- of A2-ritten). Bij een A1rit bestaat gevaar voor het leven of
blijvende invaliditeit bij een patiënt of kan

dit bij de melding niet uitgesloten worden.
De ambulance dient zo spoedig mogelijk
en binnen uiterlijk 15 minuten na de
melding ter plaatse te zijn. Bij een A2-rit
bestaat er geen direct levensgevaar, maar
is snelle hulp wel wenselijk. De ambulance
wordt geacht binnen uiterlijk 30 minuten
ter plaatse te zijn om (ernstige)
gezondheidsschade te voorkomen. De
overige 38% van de ambulanceritten
bestaan uit planbare ambulancevervoer
en wordt in de dagelijkse praktijk ook wel
besteld vervoer (B-ritten) genoemd. Er
worden afspraken gemaakt met de patiënt
over het moment waarop de ambulance
aankomt bij de patiënt en wanneer de
patiënt waar naartoe wordt gebracht.
Kenmerkend voor de planbare
ambulancezorg is dat de patiënt liggend
vervoerd moet worden en vrijwel altijd
zorg nodig heeft. Dit onderscheidt de
planbare ambulancezorg van het overige
ziekenvervoer. Zoals in Figuur 40 is
weergegeven hadden de provincies
Friesland, Limburg, Noord-Brabant en
Utrecht relatief veel B-ritten in 2006.
Voor het zittend ziekenvervoer is per 1
juni 2004 een nieuwe regeling ingegaan
waarbij de behandelend arts vaststelt of
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een patiënt behoort tot één van de vier
groepen die aanspraak kunnen maken op
de regeling, namelijk:
nierdialysepatiënten, radiotherapie- en
chemokuurpatiënten, visueel
gehandicapten en rolstoelgebruikers. Met
een indicatie van de arts kunnen patiënten
naar hun zorgverzekeraar toe. De
zorgverzekeraar beoordeelt vervolgens of
iemand voor een vergoeding in
aanmerking komt. Ook stelt de
verzekeraar vast welk soort vervoer
(bijvoorbeeld openbaar vervoer, auto of
taxi) iemand nodig heeft. Daarnaast is een
hardheidsclausule toegevoegd aan de
regeling. Op grond van deze clausule
kunnen mensen in uitzonderlijke gevallen
("in geval van kennelijke hardheid")
gebruik maken van de regeling. De
zorgverzekeraar besluit of iemand op
grond van de hardheidsclausule voor een
vervoersvergoeding in aanmerking komt.

ten op zichte van openbaar vervoer en
eigen vervoer veruit het grootste deel van
het zittend vervoer.

Zoals in Figuur 40 is weergegeven hadden
de patiënten met een chemokuur of
radiotherapie het grootste aandeel in de
uitgaven van zittend vervoer in 2006.
Gevolgd door patiënten met een
hardheidsclausule, rolstoelgebruikers en
nierdialysepatiënten. Taxivervoer beslaat
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Figuur 40: Aanbod van ziekenvervoer; links verhouding (declarabele) ritten ambulancevervoer (2006), rechts
lastenverdeling zittend vervoer over cliëntencategorieën (2006) (Bron: ambulancezorg Nederland; CvZ; analyse BS Health
Consultancy)

Aanbod
In Nederland zijn 24 RAV-regio's
(Regionale AmbulanceVoorziening). Een
RAV is een regionaal
samenwerkingsverband tussen de
Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en de
ambulancedienst(en). Nog niet alle RAVen zijn volledig operationeel. Op 31
december 2006 hadden de RAV-en in
Nederland de beschikking over tenminste
668 “aanhangsels”. De “aanhangsels”

geven het aantal ambulances aan
waarmee de ambulancezorg verstrekt kan
worden door de ambulancedienst. Het
Ministerie van VWS wil op korte termijn
het aantal ambulances verder uitbreiden,
om aan de aangescherpte normen ten
aanzien van de aanrijtijden te kunnen
voldoen. Ook zijn er vier academische
ziekenhuizen in Nederland die zijn
uitgerust met een traumahelikopter.
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Zoals Figuur 41 aangeeft hebben de
perifere regio's Groningen, Friesland en
Zeeland relatief weinig inwoners per
ambulance. Eén van de redenen hiervoor
is de grote spreiding van de relatief kleine
bevolking in deze regio's. Om aan de 15minutennorm te voldoen zijn daardoor in
verhouding tot het aantal inwoners meer
ambulances nodig.

Friesland
39

37

15.515

Drenthe

Noord-Holland
120

Groningen

16.467

Flevoland

21.722

16

22

22.022

23.166

Provincie
#
ambulances

Ambulance per #
inwoners

Overijssel
45

24.745

Zuid-Holland
132

Utrecht

26.204
41

Gelderland

28.781

72

< 17.500 inwoners per ambulance
17.500-22.500 inwoners per ambulance
22.500-27.500 inwoners per ambulance
> 27.500 inwoners per ambulance

27.440

Zeeland
23

16.530

Noord-brabant
80

30.199

Limburg
39

29.024

Figuur 41: aanbod van ambulancevervoer; (relatief) aantal ambulances per provincie (2006) (Bron: ambulancezorg
Nederland; analyse BS Health Consultancy)
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In de markt van het zittend vervoer is
sinds de jaren negentig de prijsconcurrentie toegenomen en is de markt zich in
toenemende mate gaan concentreren.
Waar vroeger nog relatief veel gebruik
werd gemaakt van kleine lokale
aanbieders, geven veel zorgverzekeraars
er nu de voorkeur aan om met slechts één
of enkele vervoerders afspraken te maken.
Ook stellen zorgverzekeraars steeds meer
eisen aan de organisatie van het vervoer,
bijvoorbeeld door een vervoerder te
verplichten een coördinatiecentrum op te
zetten. De vervoerder moet overal in het
verzorgingsgebied vervoer kunnen
aanbieden. Dit is voor grotere aanbieders
van vervoer makkelijker te realiseren dan
voor kleine partijen. Kleine aanbieders
werken dan ook vaak als onderaannemers
voor grotere vervoerders.
Financiering
In Figuur 42 is de ontwikkeling van kosten
van het ziekenvervoer over de periode
2002 tot en met 2006 weergegeven. In
2006 beslaat het ambulancevervoer bijna
80% van de totale kosten van
ziekenvervoer. De kosten van het

ambulancevervoer nemen toe als gevolg
van veel extra middelen, met name
bestemd voor het verbeteren van de
beschikbaarheidsfunctie van de
ambulancezorg. Zo heeft het Ministerie
van VWS recentelijk meerdere miljoenen
per jaar toegezegd aan vier
ambulancediensten om zo de dreigende
faillissementen van Ambulance Oost,
AmbulanceZorg NO-Gelderland, RAV
Utrecht en RAV Zeeland te voorkomen.
Het spoedeisende karakter van de acute
zorg brengt met zich mee dat de
mogelijkheden van marktwerking beperkt
zijn. De overheid is sturend in de acute
zorg en de rol van zorgverzekeraars is
(nog) beperkt.
Als gevolg van de nieuwe regeling
ziekenvervoer per 1 juni 2004 zijn de
lasten voor het zittend ziekenvervoer
vanaf 2004 aanzienlijk gedaald. Dit is ook
de verklaring voor de totale daling van de
kosten van het ziekenvervoer in 2004, zie
Figuur 42. Daarnaast dalen de kosten van
zittend ziekenvervoer, doordat ongeveer
de helft van de zorgverzekeraars kiest
voor het aanbesteden van het vervoer in
een of enkele grote percelen.
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Door de grote prijsconcurrentie staat de
kwaliteit van het zittend vervoer onder
druk. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
heeft aangegeven zorgverzekeraars tot
begin 2009 de kans te geven om met
betrokken partijen tot een concrete en
toetsbare norm te komen voor de
kwaliteit van het zittend ziekenvervoer.
Echter wanneer de NZa begin 2009 nog te
weinig verbetering ziet bij het zittend
ziekenvervoer, zal de NZa zelf een norm
opstellen en deze handhaven.



Ruim 60% van de ambulanceritten betrof in
2006 een spoedrit



De overige 40% bestond uit besteld
ambulancevervoer



Vooral Friesland, Limburg en Noord-Brabant
kenden veel besteld ambulancevervoer



In tegenstelling tot liggend (ambulance-)
vervoer is de markt voor zittend vervoer
sterk concurrerend



Zorgverzekeraars stimuleren dit met
aanbestedingen en de verplichting een
coördinatiecentrum op te zetten voor de
regio
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79%
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Figuur 42: Ontwikkeling nettoschade zorgverzekeraars ziekenvervoer (Bron: CvZ; Vektis; analyse BS Health Consultancy)
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Samengevat
Zoals reeds aangegeven leent het
ambulancevervoer zich in mindere mate
voor marktwerking door het spoedeisende
karakter van de acute zorg. Om deze
reden is alleen de markt van zittend
vervoer meegenomen in het
krachtenmodel van Porter.
In de markt van het zittend vervoer is
momenteel wel sprake van sterke
concurrentie, zie Figuur 43. Naar
verwachting zal de onderlinge
concurrentie in de toekomst groot blijven.
Met name door de macht vanuit de
zorgverzekeraars die aan de hand van
onder andere aanbestedingen trachten de
schadelast te beheersen c.q. te reduceren.

2008

Toekomst

Redelijk

Redelijk

Nieuwkomers
Met name (grotere)
vervoersbedrijven
die het gehele
proces coördineren

2008

Toekomst

2008

Toekomst

2008

Toekomst

Klein

Klein

Groot

Groot

Groot

Groot

Leveranciers

Onderlinge rivaliteit

Vaststelling door
behandelend arts
maar boordeling en
vaststelling door
zorgverzekeraar

(Prijs) concurrentie
mede als gevolg
van aanbestedingen zorgverzekeraars

2008

Toekomst

Klein

Klein

Afnemers
Kostenbeheersing
zorgverzekeraars
mede d.m.v.
aanbestedingen
Toename mondige en
kritische patiënten

Substituten
Er wordt slechts in
beperkte mate gebruik gemaakt van
openbaar vervoer of
eigen vervoer

Figuur 43: vijfkrachtenmodel Porter zittend
ziekenvervoer
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3.9

Geboortezorg

Onder verloskundige zorg wordt de zorg
verstaan die plaatsvindt vanaf het begin
van de zwangerschap tot en met de
bevalling en het kraambed (de
zogenaamde prenatale, natale en
postnatale zorg). Kraamzorg is zorg voor
moeder en kind in de eerste dagen na de
bevalling. Nederland is één van de weinige
Westerse landen waar een zwangere
zonder verwachte complicaties de keuze
heeft tussen thuis bevallen of in het
ziekenhuis.
Vraag
Na een sterke stijging van het aantal
geboorten in de tweede helft van de jaren
negentig, is het aantal geboorten na 2000
weer gaan dalen. In 2006 waren er in
totaal 185.000 levend geborenen, 22.000
minder dan in 2000. Naar verwachting zal
de komende jaren het aantal geboorten
verder dalen.

Het grootste deel van de prenatale en
postnatale zorg wordt verleend door de
eerste lijn, ongeveer 83% van de vrouwen
ontvangt aan het begin van de
zwangerschap eerstelijnszorg. Ongeveer
34% van alle vrouwen bevalt uiteindelijk in
de eerste lijn. Het percentage vrouwen dat
tijdens de zwangerschap vanuit de eerste
lijn naar de tweede lijn wordt
doorverwezen, neemt toe. In 2000 werd
28% van de zwangere vrouwen tijdens de
zwangerschap naar een gynaecoloog
doorverwezen en dit percentage is
gestegen tot 33% in 2006. Daarnaast komt
nog eens 16% van de zwangere vrouwen
tijdens de bevalling in de tweede lijn
terecht.
Opgemerkt dient te worden dat het
daadwerkelijk totaal aantal levend- en
doodgeboren kinderen iets hoger ligt dan
het aantal volgens de Stichting Perinatale
registratie Nederland dat is weergegeven
in Figuur 44. Er heeft namelijk geen
correctie plaatsgevonden voor niet
deelnemende zorgverleners.
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Figuur 44: Vraag naar verloskundige zorg en kraamzorg; zorgtraject voor alle levend- en doodgeboren kinderen, periode
2000-2006 (Bron: Stichting Perinatale registratie Nederland; analyse BS Health Consultancy)

Aanbod

Als reactie op het grote tekort aan
verloskundigen heeft het Ministerie van
VWS in 2000 de opleidingscapaciteit
verhoogd van 120 naar 160 (en in 2001
nog eens naar 220). Daarnaast werd het
tarief verhoogd en de normpraktijk met
20% verlaagd, waardoor een
verloskundige met minder bevallingen
toch hetzelfde inkomen kon verwerven.
Op 1 januari 2007 zijn er in Nederland
2.265 praktiserende verloskundigen
geregistreerd. Ten opzichte van 2000 is dit

totaal aantal verloskundigen met bijna
700, oftewel met 44% toegenomen.
Daarmee is het capaciteitstekort
verloskundigen opgelost.
Het aandeel groepspraktijken
verloskundigen neemt ieder jaar toe.
Tweederde van de in totaal 484
verloskundigenpraktijken bestaat uit
groepspraktijken. In 2000 bedroeg het
aandeel groepspraktijken nog 52%. Het
percentage solopraktijken laat juist een
afname zien van 20% in 1997 tot 16% in
2007, zie Figuur 45.
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De markt van kraamzorgaanbieders is al
jaren sterk in beweging met fusies,
overnames, snel komende en gaande
zorgaanbieders , waardoor geen accuraat
beeld beschikbaar is van het aantal
kraamzorgaanbieders in Nederland. In een
kraamzorgonderzoek van het NIVEL
werden in 2004 nog 150 kraamzorgaanbieders geïdentificeerd. In een later
onderzoek van het NIVEL in 2006 werden
nog slechts 100 kraamzorgaanbieders in
Nederland geïdentificeerd. Grote
verzekeraars melden echter nog steeds op
hun website dat ze contracten hebben
afgesloten met (meer dan) 150
kraamzorgaanbieders. Uit het onderzoek
van NIVEL in 2004 blijkt dat ongeveer
driekwart van de kraamzorgaanbieders
één vestiging heeft. Ongeveer 7% van de
kraamzorgaanbieders heeft meer dan 5
vestigingen, zie Figuur 45. Het aantal
werkzame kraamverzorgenden is ten
opzichte van 2004 gedaald, van naar
schatting 10.000 naar ongeveer 9.000 in
2006. Anno 2008 zijn er grote
personeelstekorten bij
kraamzorgaanbieders. Als noodmaatregel
zetten verschillende zorgverzekeraar extra
huishoudelijke ondersteuning in.

Als alternatief voor een thuisbevalling zijn
er ook enkele kraamzorghotels waar men
poliklinisch kan bevallen of de
kraamperiode kan doorbrengen. In het
kraamzorghotel is 24 uur per dag
professionele kraamzorg aanwezig. De
bevalling, begeleiding en controles vallen
onder de verantwoordelijkheid van de
verloskundige. Er zijn enkele
kraamzorghotels in Nederland, onder
andere in Rotterdam, Tilburg, Bennekom
en Utrecht.



Het aantal geboorten daalt sinds 2000



Ruim 1/3 van de vrouwen bevalt in de eerste
lijn



Daar waar het capaciteitstekort aan
verloskundigen is opgelost, neemt het tekort
aan kraamverzorgenden toe



Al jaren wordt de markt van
kraamzorgaanbieders gekenmerkt door
grote schommelingen
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Figuur 45: Aanbod van verloskundige zorg en kraamzorg; links ontwikkeling aantal verloskundige praktijken gesplitst
naar praktijkvorm, rechts aantal vestigingen kraamzorgaanbieders (2004); (Bron: NIVEL; analyse BS Health Consultancy)

Financiering
Op grond van de daling van het aantal
geboorten zou de nettoschadelast
kraamzorg en verloskunde in 2006 kunnen
dalen. Voor kraamzorg is dit ook
daadwerkelijk het geval maar dit heeft ook
te maken met een nieuw landelijk
protocol kraamzorg, waardoor de
toegekende hoeveelheid kraamzorg is
afgenomen. De duur van de kraamzorg
die wordt vergoed door de basisverzekering is afhankelijk van de gezinssamenstelling en de aanwezigheid van
mantelzorg, maar men krijgt minimaal

24 uur en maximaal 80 uur kraamzorg,
verdeeld over maximaal 10 dagen. In 2006
hebben 80% van de verzekerden tot 48
uur kraamzorg gekregen.
Voor de verloskunde is de schadelast in
2006 daarentegen gestegen, zie Figuur 46.
Dit heeft te maken met het structureel
invoeren en vergoeden vanuit de
Zorgverzekeringswet van de twintigweken
echo (structureel echoscopisch
onderzoek) in 2006. Het CvZ raamt de
kosten voor kraamzorg en verloskunde in
2007 gelijk aan 2006.
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Figuur 46: Ontwikkeling nettoschade zorgverzekeraars verloskundige zorg en kraamzorg (Bron: CvZ; Vektis; analyse BS
Health Consultancy)

Zorgverzekeraars Achmea en Menzis zijn
sinds maart 2005 gestart met een nieuwe
manier van zorgcontractering voor
verzekerden. De gecontracteerde
kraamzorg door de twee zorgverzekeraars
wordt via een veilingproces op de
internetsite www.zorgveiling.nl geveild.
Hierbij wordt door de zorgverzekeraar, al
dan niet aan de hand van een
indicatieprotocol, vastgesteld hoeveel
kraamzorg vergoed zal worden, waarna

erkende kraamzorgaanbieders een bod
kunnen uitbrengen om de gevraagde zorg
tegen een concurrerende prijs te leveren.
Het systeem van zorgveiling bespaarde in
2006 € 2,9 miljoen op de lasten van de
kraamzorg. Het lijkt er echter op dat het
prijsdrukkende effect van de zorgveiling,
door de bindende voorkeur van de
verzekerde in het systeem, in 2007 is
verdwenen.
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Samengevat
Een grote kracht in de markt van de
verloskundige hulp en kraamzorg komt
vanuit nieuwkomers zoals
kraamzorghotels en andere nieuwe
aanbieders. De markt van
kraamzorgaanbieders is al jaren sterk in
beweging door onder andere nieuwe
aanbieders. Het tekort van verloskundigen
is opgelost en dreigt zelfs op termijn om te
slaan in een overschot. Naar verwachting
zal het aantal zorgverzekeraars met
initiatieven als de kraamzorgveiling
toenemen. Dit om de concurrentie in de
markt van verloskundige hulp en
kraamzorg nog verder te stimuleren.
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Figuur 47: Vijfkrachtenmodel Porter geboortezorg
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3.10

Over te hevelen zorg

De Sociaal-Economische Raad (SER) stelt in
zijn advies over de toekomst van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) voor om de op herstel gerichte
revalidatiezorg (bijvoorbeeld na een
beroerte of ongeval) en de eerstelijns
verpleegkundige zorg (thuiszorg) onder te
brengen in de Zorgverzekeringswet. De
Raad is van oordeel dat zorgverlening in
deze situaties in feite onderdeel is van een
zorgketen die gericht is op het terugkeren
naar de situatie voor de aandoening of
een ongeval. De zorgketen gaat na de
overheveling één geheel vormen. Dit biedt
meer mogelijkheden voor een goede
logistieke en inhoudelijke afstemming van
deze zorg. Voor de zorgverzekeraar leidt
dit tot meer mogelijkheden om tot
doelmatige zorgverlening te komen. In het
Kabinetsstandpunt op het SER-advies
neemt de Staatssecretaris van VWS dit
aspect over. De kwaliteit van de zorg, met
name uit het oogpunt van de cliënt
vanwege de integrale benadering en de
één-loket functie, kan hierdoor toenemen.
De ontwikkeling van ketenzorg kan met
deze nieuw onder de Zorgverzekeringswet

te brengen zorgvormen door goede
zorginkoop een nieuwe impuls krijgen.

3.11

Conclusie

In voorgaande paragrafen zijn de
ontwikkelingen van de verschillende
verstrekkingen op hoofdlijnen beschreven.
De inkoopportfoliomatrix van Kraljic biedt
een methode om zorgaanbieders en hun
producten te categoriseren als basis voor
het formuleren van een inkoopbeleid.
Deze categorisering is gebaseerd op twee
dimensies:
1. De invloed van een bepaalde verstrekking c.q. zorgproduct op het financiële
resultaat van de zorgverzekeraar; ofwel
het aandeel van de kosten van het
zorgproduct in de totale zorgkosten
(schadelast) van de zorgverzekeraar;
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2. Het toeleverrisico; hieronder wordt de
machtsverhouding/ afhankelijkheidspositie van de koper (zorgverzekeraar) en verkoper
(zorgaanbieder) verstaan. Met andere
woorden de mate waarin de
zorgverzekeraar een alternatief heeft
voor de inkoop van het zorgproduct
c.q. de verstrekking.

Hefboomproducten
Doel:
Maximaal gebruik maken
van competitiviteit in de
markt
Beleid:
Concurrentie benutten

Deze twee dimensies vormen de assen van
de inkoopportfoliomatrix, zie Figuur 48. Zo
ontstaat een matrix met vier
productcategorieën: strategische,
hefboom-, routine- en knelpuntproducten.

Sterk beïnvloedbaar

Matig beïnvloedbaar

Redelijk beïnvloedbaar

Lastig beïnvloedbaar

Hoog

Doel:
Creëren van planmatige
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wederzijdse
betrokkenheid
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Partnership

Ziekenhuiszorg
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GGZ
Farmacie specialité

Ziekenhuiszorg
B-segment

Aandeel
totale
zorgkosten

Farmacie
generiek

Huisartsen

Monczorg

Paramedisch
Hulpmiddelen

Routineproducten

Geboortezorg

Doel:
Prijsconcurrentie
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Met minder leveranciers
meer doen

Strategische
producten

Laag

Ambulancevervoer

Zittend
vervoer
Laag

Hoog

Toeleverrisico
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Doel:
Veilig stellen toelevering
Beleid:
Creëren voorkeurspositie
bij leverancier

Figuur 48: Inkoopportfoliomatrix van Kraljic toegepast naar verstrekkingen

96

Het A-segment (oftewel het niet vrij
onderhandelbare segment) van
ziekenhuiszorg, spécialité geneesmiddelen
en huisartsen vormen de strategische
producten voor de zorgverzekeraar. Deze
verstrekkingen zijn verantwoordelijk voor
een groot aandeel van de totale kosten en
hebben een hoog toeleverrisico.
Zorgverzekeraars zijn verplicht contracten
te sluiten voor het A-segment
ziekenhuiszorg. Huisartsen zijn veelal de
vertrouwenspersoon van patiënten en
verzekerden zullen het dan ook moeilijk
accepteren wanneer zij naar een andere
huisarts dienen te gaan. Spécialité zijn de
geneesmiddelen met een octrooi. In dat
geval is er slechts één specifiek
geneesmiddel met een bepaalde werking.
Bij generieke middelen zijn wel
verschillende medicijnen op de markt met
eenzelfde werking. Hierbij is dan ook géén
sprake meer een strategisch product,
maar van een hefboomproduct. Generieke
middelen beslaan een redelijk aandeel in
de totale kosten, maar het toeleverrisico is
beperkt. Ook het B-segment
ziekenhuiszorg en mondzorg zijn
hefboomproducten. De GGZ is op de grens
van de twee kwadranten “strategisch

product” en “hefboomproduct”
gepositioneerd. De GGZ wordt vanaf 2008
de derde grote schadepost van
zorgverzekeraars, maar de daadwerkelijke
praktijk van inkopen zal moeten uitwijzen
of ‘de curatieve (kortdurende) GGZ’ een
hefboom- of een strategisch product
betreft.
Paramedische zorg, hulpmiddelen,
kraamzorg en zittend vervoer zijn
routineproducten. Deze verstrekkingen
beslaan een klein aandeel in de totale
zorgkosten. Het toeleverrisico is beperkt
doordat de zorgverzekeraar veelal
voldoende alternatieve zorgaanbieders
heeft om te contracteren. Tot slot is
ambulancevervoer een knelpuntproduct.
Enerzijds is het aandeel in de totale kosten
beperkt, en anderzijds is de
zorgverzekeraar genoodzaakt c.q.
verplicht om het ambulancevervoer te
bekostigen.
Opgemerkt wordt, dat de indeling van de
verstrekkingen is gebaseerd op de
veronderstelling dat de zorgaanbieder is
gelegen in het werkgebied van de
zorgverzekeraar. Wanneer de
zorgaanbieder immers is gevestigd in een
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gebied waar maar een beperkt aantal
verzekerden van de betreffende
zorgverzekeraar wonen, zal het veelal
meer een routineproduct zijn. Ten aanzien
van farmacie is gekozen voor de indeling
spécialité versus generiek. Een andere
mogelijk indeling is herhaalrecept versus
spoedmedicatie.
Een derde element, naast het aandeel in
totale zorgkosten en toeleverrisico, is de
huidige invloed van zorgverzekeraars op
de verstrekking. Deze is weergegeven met
de kleur van de bol. Zoals in voorgaande
paragrafen aangegeven, is de invloed van
de zorgverzekeraar reeds groot in de
markten van hulpmiddelen, zittend
vervoer en generieke farmacie. Ten
aanzien van mondzorg en
ambulancevervoer kan de zorgverzekeraar

momenteel juist weinig invloed
uitoefenen.
De vier aangegeven productcategorieën
vragen om verschillende
zorginkoopstrategieën. Waarbij ingeval
van strategische producten de strategie
primair gericht zal zijn op het nastreven
van partnerships, lijkt voor
hefboomproducten een verdeel-en
heersstrategie het meest effectief. In het
volgende hoofdstuk wordt ingegaan op
mogelijke nieuwe business modellen die
gezien de eerder beschreven
ontwikkelingen interessant lijken voor
zorgverzekeraars, zorgaanbieders en
patiënten. Deze nieuwe business modellen
hebben met name betrekking op de
strategische producten uit de
inkoopportfoliomatrix van Kraljic.



Grootste invloed van zorgverzekeraars is op de markt van B-segment ziekenhuiszorg, hulpmiddelen, zittend vervoer,
paramedisch hulp, kraamzorg en generieke farmacie



Ten aanzien van mondzorg en ambulancezorg is de invloed van zorgverzekeraars nog beperkt



Het A-segment ziekenhuiszorg, specialité farmacie, huisartsen en naar verwachting de curatieve GGZ vormen de
strategische producten voor een zorgverzekeraar



Dit producten-onderscheid vraagt van een zorgverzekeraar een verschillende zorginkoop-strategie: hetzij een verdeelen heersstrategie, hetzij meer het aangaan van partnerships
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4.

Nieuwe business modellen in de zorg

In dit hoofdstuk worden een zestal nieuwe
business modellen in de zorg gepresenteerd die aansluiten bij de hiervoor
geschreven marktontwikkelingen. Van een
aantal business modellen worden reeds
elementen toegepast in de praktijk,
bijvoorbeeld vormgegeven in pilots. Per
business model wordt op hoofdlijnen
aangegeven wat het model inhoudt, welke
partijen erbij betrokken zijn en wat het
business model op zou kunnen leveren.
Daarnaast worden de risico’s en
aandachtspunten per business model kort
aangegeven.
Bij een aantal business modellen is de
zorgverzekeraar de initiator. Bij de andere

business modellen zijn de zorgaanbieders
juist de initiatiefnemers (initiators). De
zorgverzekeraar heeft dan een meer
faciliterende rol (facilitator). De
zorgverzekeraar sluit in die business
modellen contracten met de
ondernemende zorgaanbieders voor het
leveren van de betere, klantgerichte en/of
goedkopere zorg voor verzekerden.
Daarnaast kan de zorgverzekeraar
zorgaanbieders stimuleren om dergelijke
business modellen te ontwikkelen en op te
zetten. De gepresenteerde business
modellen zijn bedoeld als inspiratiebron
en verdienen verdere uitwerking.
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4.1

Care Cycle Centre

Care Cycle Centre
www.carecyclecentre.com

Wat is het Care Cycle Centre?
Het Care Cycle Centre biedt een
geïntegreerde benadering van de ‘care
cycle’ voor een doelgroep waarbij een
specifieke chronische ziekte is
geconstateerd. In het Care Cycle Centre
wordt een scala aan onderzoeken en
behandelingen uitgevoerd ten aanzien van
de verschillende fasen in de ‘care cycle’:
preventie, diagnose, behandeling en
monitoring. Het concept is gebaseerd op
het ‘focused factory model’ van R.
Hertzlinger. In het Care Cycle Centre
wordt gefocused op specifieke zorg die
gerelateerd is aan de aandoening.
Voorwaarden voor de chronische
aandoeningen waar dit concept kan
worden toegepast zijn: hoog volume, hoge
voorspelbaarheid en een hoge mate van
planbaarheid.

Een voorbeeld van een chronische
aandoening waar een Care Cycle Centre
zich op kan richten is artrose. In Figuur 49
is een illustratie weergegeven van
mogelijke producten en dienstverlening
die het Centre kan aanbieden. Beginnend
bij ‘monitoren en preventie’, gevolgd door
‘diagnose’, indien noodzakelijk
‘behandeling’ en tot slot ‘monitoren en
managen’. Een Care Cycle Centre kan ook
ingericht worden voor andere chronische
aandoeningen zoals, Diabetes, COPD,
hartfalen of specifieke vormen van kanker.
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4

1
Managen/monitoren

Monitoren/preventie

 Fysiotherapeut helpt de gewrichten met
oefenen bij buigen en strekken

 (Intake)gesprek met gezondheidscoach
(3x advies per jaar)

 Controles (gezondheidscoach) om patiënten
na de behandeling te volgen

 Jaarlijkse screening: röntgen en
laboratoriumonderzoek

 Screening ter controle van het nieuwe
gewricht

 Fitness/bewegingscentrum met
bewegingsadviseur

 Kenniscenrum: informatie wordt met de
verschillende stakeholders gedeeld

 Gebruik van fysiotherapie en medicatie

3

2
Behandeling

Diagnose

 Voorbereiding van de operatie met o.a.
anesthesioloog voor narcose/ verdoving

 Onder meer met de jaarlijkse screening
wordt inzicht verkregen of een operatie
niet langer meer is uit te stellen

 Operatie waarbij een kunstgewricht wordt
geplaatst

 Bezoek(en) aan de orthopeed/
reumatoloog ondersteunt de diagnose

 Herstellen/verpleging

 Voordat een operatie plaats vindt wordt
ook een MRI-scan gemaakt

Figuur 49: Illustratie van Care Cycle Centre bij artrose

Welke partijen zijn erbij betrokken?
De partijen die bij het Care Cycle Centre
zijn betrokken, zijn bestaande actoren,
alleen is de zorg anders georganiseerd.
Leverancierspartners:


Farmaceutische industrie: leveranciers
van medicijnen, maar kunnen ook een
bijdrage leveren aan het ontwikkelen
van disease management door hun



(internationale) kennis ter beschikking
te stellen.
Leverancier van medische apparatuur
en hulpmiddelen: leveren van
medische apparatuur en
hulpmiddelen, maar ook kunnen zij
hun producten voor deze groep
patiënten doorontwikkelen en
innoveren door de beschikbaarheid
van specifieke datagegevens.
102

Interne partners:

Afnemende partners:









Eerstelijnszorg: heeft een belangrijke
rol in de fase van monitoren en
preventie, maar huisartsen kunnen
ook bepaalde verrichtingen doen in
latere fasen.
Ziekenhuis: het Care Cycle Centre is
gevestigd vlakbij het ziekenhuis. Het
Care Cycle Centre kan gebruik maken
van bepaalde (facilitaire)
voorzieningen van het ziekenhuis.
Medische specialisten: zijn
(gedeeltelijk) werkzaam in het Care
Cycle Centre en (gedeeltelijk) in het
ziekenhuis. Zodoende behouden zij de
afwisseling van de werkzaamheden.
Samen met de andere professionals
kunnen zij vernieuwende
behandelprotocollen opstellen die het
meest effectief zijn bij de behandeling
van de specifieke chronische
aandoening.



Zorgverzekeraar: contracteert betere,
goedkopere en klantgerichte zorg voor
haar (collectief) verzekerden
Patiënten(verenigingen): kunnen de
dienstverlening van de Care Cycle
Centre verbeteren door hun wensen
en verbeterpunten aan te geven.

Wat levert het op?
Voor het slagen van dit business model is
het belangrijk dat er toegevoegde waarde
ontstaat voor alle betrokken partijen c.q.
partners. Ziekenhuizen kunnen zich
bijvoorbeeld onderscheiden van andere
ziekenhuizen door specialisatie in de vorm
van een Care Cycle Centre. Voor
huisartsen en medisch specialisten zijn er
mogelijkheden voor andere of
aanvullende beloning(sstructuren).
Het Care Cycle Centre leidt tot betere,
goedkopere en klantgerichte zorg:
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Betere zorg
Er bestaat aantoonbaar een sterke
correlatie tussen het volume en de
kwaliteit van medische behandelingen. In
tenminste zestig studies in verschillende
landen werden significant betere, en in
acht studies trendmatig betere resultaten
in hoog volume-ziekenhuizen gevonden.
Ook in Nederland is het bestaan van
volume-(mortaliteits)verschillen
onderzocht, vooral voor de slokdarm- en
alvleesklierchirurgie. Zoals Figuur 50
aangeeft is ook uit deze studie gebleken
dat hoog volume-ziekenhuizen een betere
kwaliteit van medische behandelingen
leveren dan laag volume-ziekenhuizen.

Ziekenhuismortaliteit

8%
Laag volume ziekenhuis

4%

Hoog/gemiddeld volume ziekenhuis

50%

Complicaties
chirurgisch

29%

55%

Complicaties
algemeen

37%

23%
Reinterventies
15%

0%

20%

40%

60%

80%

Figuur 50: resultaten slokdarmkanker resecties bij laag
volume versus hoog/gemiddeld volume ziekenhuis (Bron :
Medisch Contact 2005)

Klantgerichte zorg
De patiënt heeft in het Care Cycle Centre
een eigen coach en aanspreekpunt, die
hem/haar informeert, stimuleert en
begeleidt. Dit is een belangrijk verbeterpunt. Dat wordt onderschreven door het
in hoofdstuk 3 genoemde onderzoek van
de NFCF naar de ervaringen van patiënten
in ziekenhuizen. Ook kan het
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Care Cycle Centre een oplossing bieden
voor het door prof. Dr. R.G.J. Westendorp
gesignaleerde probleem van
overprotocollering bij multi-morbiditeit. In
het Care Cycle Centre wordt de zorg
immers rondom de patiënt georganiseerd.
Daarnaast kunnen patiënten aansluiting
zoeken bij lotgenoten, omdat alle
patiënten die worden behandeld in het
Care Cycle Centre last hebben van een
zelfde type aandoening. Door het goed
logistiek proces worden alle
onderzoeksafspraken op één dag achter
elkaar gepland, zodat de patiënt niet
iedere keer hoeft terug te komen.
Goedkopere zorg
Naast dat er minder her-operaties
plaatsvinden, worden ook kosten
bespaard doordat de eerste- en tweede
lijnszorg meer met elkaar gaan
samenwerken en meer worden
geïntegreerd. Verrichtingen die door de
eerstelijn kunnen worden gedaan, worden
niet langer door de tweedelijn uitgevoerd.
Ook richt het Care Cycle Centre zich
specifiek op de tertiaire preventie van de
aandoening. In hoofdstuk 2 zijn

Amerikaanse en Spaanse voorbeelden
beschreven met deze elementen. Allen
leidend tot lagere zorgkosten.

Wat zijn risico’s en aandachtspunten?
 Aandachtspunt bij dit business model
is de doorverwijzing vanuit de
huisartsen. Het is belangrijk dat
huisartsen een coördinerende rol
krijgen ten aanzien van de monitoring
en preventie, zodat er ook vanuit het
perspectief van de huisarts voldoende
toegevoegde waarde is in dit business
model.
 Een tweede aandachtspunt bij dit
business model is, dat het vanuit het
perspectief van de medisch
specialisten het onaantrekkelijk kan
lijken om verrichtingen te laten
uitvoeren door de eerstelijn. Het
aangrijpingspunt voor dit punt kan
liggen in een zogenoemde ‘pay-forperformance-constructie’. De
incentive zou dan moeten liggen in het
verlagen van de zorgkosten in plaats
van het aantal verrichtingen (volume).
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4.2

Inkoopfarma.com

Inkoopfarma.com

www.inkoopfarma.com

Wat is inkoopfarma.com?
Inkoopfarma.com is een business model
waarbij de zorgverzekeraar zelf
rechtstreeks geneesmiddelen inkoopt bij
de farmaceutische bedrijven. Op de
website kunnen apothekers, huisartsen en
verzekerden, met de verkregen
inloggegevens, direct hun bestelling bij de
zorgverzekeraar plaatsen.
In dit business model wordt voor de
inkoop van geneesmiddelen géén gebruik
meer gemaakt van de tussenschakels
groothandel en apothekers. Ook bij de
distributie wordt géén gebruik meer
gemaakt van de groothandels, maar nog
wel van apothekers. Ongeveer 70% van de
medicijnen betreft een herhaalrecept.
Deze medicijnen zijn geschikt om via het
internet te worden gedistribueerd. Bij de
30% spoedmedicatie is dit lastiger.
Bovendien is de praktijk dat verzekerden
veelal nog veel waarde hechten aan het
zelf afhalen van de medicatie bij hun
apotheker. Om deze redenen is in dit

business model gekozen voor twee
mogelijke distributiekanalen. Verzekerden
kunnen zelf kiezen of zij hun medicatie
wensen af te halen bij hun (vertrouwde)
apotheker of dat zij hun medicijnen via de
website van de zorgverzekeraar bestellen,
en vervolgens aan huis laten afleveren. In
dit business model is de apotheker niet
langer de inkoper van geneesmiddelen,
maar de zorgverzekeraar.
Welke partijen zijn erbij betrokken?
De partijen die bij dit business model zijn
betrokken, zijn de huidige actoren in de
farmacieketen, met uitzondering van de
groothandel. Daarnaast heeft de
apotheker geen inkooprol meer, maar
puur een distributie- en informerende rol.
De inkooprol wordt vervuld door de
zorgverzekeraar.
Leverancierspartners:


Farmaceutische industrie: directe
leverancier van de medicijnen die de
zorgverzekeraar inkoopt
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Interne partners:




Zorgverzekeraar: beheert de website
en koopt de benodigde medicijnen in
bij de farmaceutische bedrijven
Logistieke dienstverlener: verzorgt de
aflevering aan de afnemende partijen:
apothekers of verzekerden.

Afnemende partners:




Apothekers of apotheekhoudende
huisartsen: plaatsen hun bestelling op
de website www.inkoopfarma.com
voor die verzekerden van de
zorgverzekeraar, die hun medicijnen
wensen af te halen bij de apotheker of
apotheekhoudende huisarts.
Vervolgens worden de gevraagde
medicijnen door de logistieke
dienstverlener (bijvoorbeeld TNT, Sand
of DHL) afgeleverd bij de apotheker of
apotheekhoudende huisarts.
Verzekerden: kunnen er ook voor
kiezen om hun herhaalrecepten direct
via de zorgverzekeraar te bestellen.
Voor de verzekerden is de website
www.inkoopfarma.com gekoppeld aan
hun huidige internetpagina bij
zorgverzekeraars
(www.mijnzorgverzekeraar.nl). Op

deze wijze beschikt de verzekerde over
een website bij de zorgverzekeraar
waar hij veel zelf kan regelen en inzien.
De herhaalrecepten die via de website
zijn besteld, worden vervolgens bij de
verzekerde thuis afgeleverd door de
logistieke dienstverlener.
Wat levert het op?
Dit business model levert de
zorgverzekeraar in eerste instantie goedkopere zorg op doordat minder kosten
worden gemaakt voor distributie en
levering van medicijnen. De apothekers
kunnen (gedeeltelijk) worden
gecompenseerd voor het verlies van
inkomsten wanneer zij meer service en
toegevoegde waarde bieden (pay-forperformance). Dit leidt vervolgens tot
betere zorg met extra service voor de
patiënten.
Goedkopere zorg
Door een nieuw inkoop- en
distributiemodel op te zetten kunnen
kosten worden bespaard. In het nieuwe
model worden tussenschakels in de
huidige keten weggenomen. Zoals in
Figuur 51 is aangegeven bestaat de
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gemiddelde consumentenprijs van receptgeneesmiddelen, exclusief BTW, voor 29%
uit kosten die apothekers in rekening
brengen, voor 7% uit kosten van de
groothandels en voor 64% uit kosten van
de farmaceutische industrie. In het nieuwe
business model zullen de kosten voor de
groothandels wegvallen en ook de kosten
voor apothekers worden minder. Wel
moet nog rekening gehouden worden met
de kosten van de logistieke dienstverlener.

Verzekerden
Opbouw gemiddelde consumentenprijs receptgeneesmiddelen
(Extramurale markt excl. BTW)

Apothekers/ apotheekhoudende huisartsen

29%

Een deel van de medicijnen wordt immers
niet meer via de apothekers
gedistribueerd, maar wordt direct bij de
verzekerden thuis bezorgd. Daarnaast
kunnen zorgverzekeraars met een groot
inkoopvolume kortingen bedingen bij de
farmaceutische industrie en komen de
huidige bonussen en kortingen aan
apothekers voor de inkoop van medicijnen
te vervallen.

Groothandels

7%

Farmaceutische
industrie

64%

Figuur 51: huidige distributieketen en opbouw gemiddelde consumentenprijs voor receptgeneesmiddelen (Bron:
Nefarma; analyse BS Health Consultancy)
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Betere zorg en extra service
Zorgverzekeraars kunnen in dit business
model wel met apothekers afspraken
maken om de gemiste inkomsten, vanuit
de bonussen en kortingen, op een andere
wijze kunnen te compenseren.
Aansluitend bij het recente initiatief van
zorgverzekeraar CZ, kunnen apothekers
bijvoorbeeld extra worden beloond (payfor-performance) voor periodieke
gesprekken met patiënten waarbij het
medicijngebruik van de patiënt kritisch
tegen het licht wordt houden. Zodoende
komen de gelden ten goede aan de
gezondheid van de patiënten, omdat
onder andere hiermee de therapietrouw
wordt verbeterd en de kans op verkeerd
medicijngebruik kleiner wordt.
Wat zijn risico’s en aandachtspunten?
 Belangrijk aandachtspunt bij dit
business model is de macht en de
reacties van de bestaande





tussenschakels in de farmacieketen.
Met name groothandels en apothekers
zullen invloed proberen uit te oefenen
om dit business model niet te laten
slagen. Door apothekers de
mogelijkheid te bieden om hun
gemiste inkomsten te kunnen
compenseren, door ondermeer het
bieden van extra service en
toegevoegde waarde, kan enige
weerstand worden weggenomen.
Belangrijk punt in dit business model is
ook, dat de verzekerde zelf kan blijven
kiezen of hij zijn medicijnen bij de
(vertrouwde) apotheker haalt of deze
thuis laat bezorgen. Sommige
verzekerden zullen het immers minder
snel accepteren wanneer zij hun
medicatie niet meer bij de apotheker
kunnen afhalen.
Het internet als distributiekanaal is
beperkt tot herhaalrecepten en is
minder geschikt voor spoedmedicatie.
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4.3

Shared Service Centre Diagnostiek

SCC Diagnostiek
www.sccdiagnostiek.com

Wat is het Shared Service Centre
Diagnostiek?
In het ‘Shared Service Centre Diagnostiek’
wordt een scala aan onderzoeken verricht
om de aandoening van een patiënt te
diagnosticeren. Het Shared Service Centre
Diagnostiek is ingericht door en voor een
aantal ziekenhuizen, in dezelfde regio.
Met als doel efficiënter en effectiever
diagnosticeren. Waarmee een relatief
betere concurrentiepositie kan worden
verkregen ten opzichte van de
ziekenhuizen die niet meedoen aan het
Shared Service Centre Diagnostiek. Dit
business model is met name geschikt voor
ziekenhuizen in de Randstad waar relatief
veel ziekenhuizen bij elkaar zijn gelegen,
(bijvoorbeeld Amsterdam zie Figuur 52).
Het zou ook een aantrekkelijk project
kunnen zijn voor de coöperatie van de A12 ziekenhuizen (zie hoofdstuk 3).

ZMC

Bovenij
OLVG
St. Lucas
OLVG
Slotervaart
SSC
Diagnostiek
VUMC
AMC

Figuur 52: Illustratie van de Amsterdamse
ziekenhuisomgeving waar een SSC Diagnostiek kun
worden gesitueerd
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Het Shared Service Centre Diagnostiek is
in feite een ‘diagnosestraat’ voor
ziekenhuizen. De logistiek is specifiek
ingericht op het zo snel mogelijk
diagnosticeren van de patiënt. Hierbij
worden de onderzoeken die bij een
patiënt worden verricht direct achter
elkaar uitgevoerd, opdat de patiënt niet
hoeft te wachten. De samenwerkende
ziekenhuizen hoeven in dit business model
niet meer ieder voor zich dure medische
diagnostische apparatuur aan te schaffen.
Door het grote volume van patiënten
worden niet alleen de kosten per diagnose
lager, maar ontstaat ook een expertise
centrum voor het vaststellen van (lastige)
diagnoses.

vormgegeven door bijvoorbeeld
aandeelhouderschap.
Leverancierspartners:




Leverancier van medische apparatuur
en hulpmiddelen: leveren van
medische apparatuur en hulpmiddelen
bij het diagnosticeren. Op basis van
datagegevens kunnen zij hun
producten verder doorontwikkelen en
innoveren.
Medisch specialisten van de
samenwerkende ziekenhuizen: zij zijn
de leveranciers (verwijzers) van de
patiënten waarvoor een diagnose
moet worden gesteld.

Interne partners:
Welke partijen zijn erbij betrokken?
De samenwerkende ziekenhuizen vormen
de kernpartijen in dit business model. Zij
zijn zowel de ‘leveranciers’ (verwijzers)
van de patiënten als de afnemers van de
dienstverlening van het Shared Service
Centre Diagnostiek. Gezamenlijk zijn de
deelnemende ziekenhuizen
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.
Een betrokkenheid die kan worden





De samenwerkende ziekenhuizen: zij
zetten gezamenlijk het Shared Service
Centre Diagnostiek op en zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse
bedrijfsvoering, mede vorm te geven
vanuit een aandeelhoudersconstructie.
Radiologen: zij zijn met name de
specialisten die werkzaam zijn in het
Shared Service Centre Diagnostiek.
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Afnemende partners:






De samenwerkende ziekenhuizen: zij
betalen primair voor de diagnostische
dienstverlening van het Shared Service
Centre aan de hand van een
vastgestelde kostprijsdoorberekening.
Zorgverzekeraar: koopt snellere,
goedkopere en betere zorg in voor
haar (collectief) verzekerden bij de
deelnemende ziekenhuizen.
Patiënten: kunnen specifiek kiezen
voor een ziekenhuis dat aangesloten is
bij het Shared Service Centre
Diagnostiek, omdat daar snellere en
betere diagnostiek wordt geboden.

Wat levert het op?
Het Shared Service Centre Diagnostiek
levert de deelnemende ziekenhuizen een
relatief betere concurrentiepositie op ten
opzichte van de andere ziekenhuizen die
niet participeren in het Shared Service
Centre Ddiagnostiek.
Goedkopere zorg
Door de betere logistiek en de verdeling
van de kosten voor dure medische
diagnostische apparatuur, zoals CT-scans

en MRI’s, is de kostprijs voor de
diagnostiek voor de samenwerkende
ziekenhuizen lager dan bij de niet
deelnemende ziekenhuizen. Deze lagere
kostprijs voor de diagnostiek kunnen de
ziekenhuizen doorberekenen in hun DBCprijzen. Hierdoor creëren zij een betere
onderhandelingspositie t.o.v. de
zorgverzekeraars. Als gevolg van de lagere
DBC-prijzen zullen de totale kosten van de
zorg verminderen.
Klantgerichte zorg
Dit business model betreft een
zogenoemde ‘diagnosestraat’ waar de
organisatie van het Centre specifiek
gericht is op de activiteit ‘diagnosticeren’.
Het is dan ook logistiek mogelijk om de
onderzoeken die de patiënt moet
ondergaan vrijwel allemaal achter elkaar
te plannen.
Betere zorg
De radiologen van de verschillende
ziekenhuizen werken met elkaar samen in
één Centre. Dit leidt veelal tot uitwisseling
van kennis en expertise. Daarnaast draagt
ook het grotere volume van patiënten er
toe bij, dat het Shared Service Centre
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Diagnostiek zich kan ontwikkelen tot het
expertise centrum (‘centre of excellence)
voor het vaststellen van (lastige)
diagnoses.
Wat zijn risico’s en aandachtspunten?
 Diagnostiek is voor veel ziekenhuizen
een activiteit waarvan het nog lastig
wordt gevonden om deze buiten het
ziekenhuis te plaatsen en dan ook nog
te delen met andere ziekenhuizen.
Daarbij komt dat het voor de
deelnemende ziekenhuizen
noodzakelijk blijft om een aantal
diagnostische functies in huis te
houden, bijvoorbeeld voor diagnoses
voor acute zorg.
 Voor veel medisch specialisten is het
stellen van diagnoses een interessant
en uitdagend onderdeel van hun vak.
Belangrijk aandachtspunt bij dit
business model is de samenwerking en
rolverdeling tussen het Shared Service
Centre Diagnostiek en de medisch
specialisten. Het Shared Service Centre
Diagnostiek zal met name de
werkzaamheden van de radiologen





voor haar rekening nemen. De
medisch specialisten in de betrokken
ziekenhuizen behouden het grootste
deel van hun huidige werkzaamheden
ten aanzien van het stellen van
specifieke diagnoses.
Medisch specialisten hebben veel
invloed op het welslagen van dit
business model. In het
besturingssysteem van ziekenhuizen
heeft de medische staf immers relatief
veel macht. Er bestaat in ziekenhuizen
een zeker spanningsveld tussen de
macht en invloed van de medische staf
versus het ziekenhuisbestuur.
Commitment van de medische staf is
derhalve een belangrijke
randvoorwaarde.
Dit business model is met name
aantrekkelijk in een regio waar relatief
veel ziekenhuizen bij elkaar zijn
gelegen. In een regio waar
bijvoorbeeld slechts twee
ziekenhuizen aanwezig zijn, is dit
model lastig te hanteren, omdat het
voor de ziekenhuizen minder snel een
concurrerend voordeel op zal leveren.
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4.4

Preventiv Clinic

PreventivClinic
www.preventivclinic.com

Wat is een Preventiv Clinic?
Een ‘Preventic Clinic’ is een kliniek vanuit
de eerstelijn waarbij huisartsen,
ondersteund door verschillende
paramedici, de volgende dienstverlening
aanbieden, zie ook Figuur 53.






Consultatiebureau en coach voor
ouderen en patiënten met specifieke
chronische aandoeningen, die relatief
veel voorkomen
Vaccinaties voor ouderen en andere
specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld
nieuwe vaccinaties tegen
baarmoederhalskanker
Check-ups voor werknemers en
periodieke onderzoeken voor
specifieke doelgroepen, zoals
bevolkingsonderzoeken op
borstkanker

In dit business model kan, aansluitend
bij de in hoofdstuk 1 beschreven
Amerikaanse voorbeelden, casemangement worden geboden aan
verzekerden met de hoogste
zorgkosten. Een ‘Preventiv Clinic’ kan
in samenspraak met de
zorgverzekeraar specifieke
verzekerden in de regio selecteren die
een zorgprogramma krijgen
aangeboden. De huisarts of nursepractitioner kan in het programma de
rol van casemanager vervullen, die
samen met de patiënt een zorgplan
ontwikkelt met specifieke
doelstellingen.
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Consultatie
bureau

Chronisch
zieken

Ouderen

Vaccinatie

Ouderen

Check Ups

Specifieke
doelgroepen

Werknemers

Specifieke
doelgroepen

Figuur 53: illustratie dienstverlening van een Preventiv Clinic

De dienstverlening wordt zoveel mogelijk
ondersteund door het internet en
webtools voor informatieverstrekking,
voorlichting en communicatie. Een
Preventiv Clinic draagt bij aan een
versterking van de eerstelijn en substitutie
van behandeling van de tweede- naar de
eerstelijn.
Welke partijen zijn erbij betrokken?
De kernpartijen van dit business model
zijn de eerstelijns zorgverleners die
gezamenlijk een ‘Preventic Clinic’
opzetten. Zij zijn verantwoordelijk voor de
dagelijkse bedrijfsvoering en ontwikkeling

van de multi-disciplinaire
zorgprogramma’s.
Leverancierspartners:




Farmaceutische industrie: primair
leverancier van medicijnen, maar zij
kunnen ook een bijdrage leveren aan
het ontwikkelen van disease
management door hun
(internationale) kennis ter beschikking
te stellen.
Leverancier van medische apparatuur,
hulpmiddelen en ICT: primair leveren
van medische apparatuur,
hulpmiddelen en ICT, maar zij kunnen
ook hun producten doorontwikkelen
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en innoveren door de beschikbaarheid
van specifieke datagegevens.

verbeteren door hun wensen en
verbeterpunten aan te geven.

Interne partners:


Eerstelijn: zetten gezamenlijk de
Preventiv Clinic op en zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de dagelijkse
bedrijfsvoering. Samenwerkende
eerstelijns partners zijn bijvoorbeeld
huisartsen, fysiotherapeuten,
oefentherapeuten, diëtisten,
eerstelijns psychologen, maar
eventueel ook bedrijfsartsen en
apothekers. Naar analogie van het
Shared Service Centre Diagnostiek
kunnen deze zorgverleners
aandeelhouders worden van de
Preventiv Clinic.

Afnemende partners:




Zorgverzekeraar: koopt betere,
goedkopere en klantgerichte zorg in
voor haar (collectief) verzekerden.
Samen met de Preventiv Clinic
selecteert de zorgverzekeraar
verzekerden in de regio die relatief
veel zorgkosten maken.
Patiënten(verenigingen): kunnen de
dienstverlening van de Preventic Clinic

Wat levert het op?
Een Preventiv clinic levert de eerstelijns
zorgverleners een versterking van hun
positie op. Zij gaan extra dienstverlening
aan hun patiënten aanbieden, waarvan
een deel oorspronkelijk door de tweede
lijn werd aangeboden. Een Preventiv Clinic
leidt tot betere, klantgerichte en
goedkopere zorg.
Betere en klantgerichte zorg
Een Preventiv Clinic leidt tot
kwaliteitsverbetering door de multidisciplinaire samenwerking tussen
huisartsen en paramedici, maar ook
verbetert de samenwerking tussen
huisartsen en bedrijfsartsen, omdat ook
de bedrijfsarts in de Preventiv Clinic is
gevestigd. De bedrijfsarts verzorgt onder
andere de check-ups voor werknemers en
de eventuele follow-up, afhankelijk van de
resultaten. Door de aanwezigheid van de
verschillende disciplines kunnen in een
Preventic Clinic multi-disciplinaire
zorgprogramma’s worden aangeboden.
Specifiek afgestemd op de doelgroep,
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bijvoorbeeld zorgprogramm’s voor COPDpatiënten of diabetes. Voor de patiënt is
het daarnaast ook gemakkelijk en
praktisch dat alle eerstelijns zorgverleners
onder één dak zijn gevestigd.
Goedkopere zorg
De Amerikaanse en Spaanse voorbeelden,
zoals beschreven in hoofdstukken 1 en 2,
tonen aan dat substitutie van de tweedenaar de eerstelijn en de inzet van
casemanagement voor patiënten met een
chronische aandoening, leiden tot lagere
zorgkosten. Een Preventiv Clinic zorgt voor
een versterking van de eerstelijn. Voorts
wordt, in samenspraak met de
zorgverzekeraar, casemanagement
aangeboden aan geselecteerde chronisch
zieken en ouderen.
Wat zijn risico’s en aandachtspunten?
 De tweedelijn zal een Preventiv Clinic
als concurrent beschouwen, omdat als
gevolg van de substitutie het domein
van de tweedelijnszorg geraakt wordt.
Dit kan tot een verslechtering van de



samenwerking tussen de eerste- en
tweedelijn leiden.
Een algemeen discussiepunt bij
investeren in preventie is de vraag, of
dit leidt tot een zorgkostenverhoging
of -verlaging. Patiënten kunnen
immers langer leven en vervolgens
hogere zorgkosten maken. Onder
andere uit de Amerikaanse
voorbeelden blijkt, dat tertiaire
preventie op korte termijn wel leidt tot
kostenverlaging. De besparingen van
bijvoorbeeld medische check-ups,
uitgedrukt in zorgkosten is (nog) niet
aangetoond. Resultaten van check-ups
kunnen immers op korte termijn juist
leiden tot een verhoging van de
zorgkosten. Daartegenover kunnen
check-ups leiden tot verbeteringen op
andere gebieden, zoals verhoging van
de levensverwachting en verbetering
van de arbeidsproductiviteit. Tot slot
blijkt er vanuit de markt behoefte aan
medische check-ups en is men bereid
hiervoor (aanvullend) te betalen.
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4.5

Business Health Centre

Business Health
Centre
www.businesshealthcentre.com

Wat is het Business Health Centre?
Het Business Health Centre is een
gezondheidscentrum voor werknemers
van verschillende werkgevers op een
bedrijventerrein. In het Business Health
Centre wordt aan de werknemers de
volgende dienstverlening aangeboden:
 Preventie: er is een sport- en
fitnesscentrum aanwezig. Er worden
check-ups uitgevoerd, die worden
ondersteund door onder andere
internet en webtools. Ook wordt
voorlichting en training gegeven door
diëtisten en ergo- en fysiotherapeuten
 Fysieke klachten: er is in het Business
Health Centre een bedrijfsarts
aanwezig, die ook bereikbaar is via email/e-consult. De behandeling van de
fysieke klachten vindt plaats door
onder andere de fysiotherapeut
 Psychische klachten: voor psychische
klachten kan de bedrijfsarts de
werknemer doorverwijzen naar een
psycholoog die werkzaam is in het
Business Health Centre.

Business
Health
Centre

Figuur 54: Illustratie waar een Business Health Centre
kan worden gesitueerd
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Welke partijen zijn erbij betrokken?
De zorgverzekeraar ontwikkelt dit
business model met als doel zijn
marktpositie bij de werkgever en zijn
werknemers te verstevigen. De werkgever
speelt als actor in dit business model een
belangrijke rol, in tegenstelling tot de
andere business modellen. De werkgevers
en hun werknemers zijn de uiteindelijke
afnemers van de dienstverlening van het
Business Health Centre via het collectieve
zorgcontract c.q. de bedrijfszorgpolis.
Leverancierspartners:




Leverancier van materieel: leveren van
apparatuur zoals fitness apparaten en
ICT
Personeelsfunctionaris en
leidinggevende c.q. manager: deze
personen kunnen de werknemer
verwijzen naar het Business Health
Centre. Daarnaast kan de werknemer
ook zonder verwijzing gebruik maken
van de verschillende faciliteiten.

Interne partners:


Zorgverleners: onder andere de
bedrijfsarts, fysiotherapeut,
psycholoog, diëtist en ergotherapeut



zijn werkzaam in het Business Health
Centre. Zij zijn verantwoordelijk voor
de dagelijkse bedrijfsvoering en de
dienstverlening aan de werknemers.
Zorgverzekeraar: zorgt voor de
ontwikkeling en financiering van het
Business Health Centre voor de
deelnemende werkgevers en hun
werknemers.

Afnemende partners:


Werkgevers en hun werknemers:
maken gebruik van de dienstverlening
van het Business Health Centre via een
afgesloten bedrijfszorgpakket,
respectievelijk zorgverzekering bij de
zorgverzekeraar.

Wat levert het op?
Dit business model levert de werkgever,
werknemer en zorgverzekeraar op
verschillende wijze toegevoegde waarden
op.
Verhoging productiviteit
Het Business Health Centre leidt voor de
werkgever tot verzuimreductie, verhoging
van de vitaliteit van zijn medewerkers en
daarmee verhoging van de
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arbeidsproductiviteit. Werknemers
verzuimen korter, omdat de reistijd naar
bijvoorbeeld de fysiotherapeut minder is
geworden. Maar ook de snelle
zorgverlening zorgt voor kortere
wachttijden en vervolgens een reductie
van het verzuim. Daarnaast leiden de
preventieve programma’s tot een
verhoging van de vitaliteit van de
werknemers. Tot slot kan het Business
Health Centre ook het imago van de
werkgevers als ‘goed werkgever’
versterken, nuttig tegen de achtergrond
van krapte op de arbeidsmarkt.
Snelle en effectieve zorg
De werknemer levert het Business Health
Centre snelle en effectieve zorg op, goed
georganiseerd en gemakkelijk
toegankelijk. Voorts kan door (vrijwillige)
deelname aan preventieve programma’s
de gezondheid worden bevorderd.
Versterking marktpositie zorgverzekeraar
Het Business Health Centre biedt de
zorgverzekeraar een sterkere marktpositie
in de desbetreffende regio. Werkgevers
die hun werknemers deze faciliteit willen
aanbieden zullen een collectief contract

met de zorgverzekeraar moeten sluiten.
En vervolgens moeten zorgen dat
voldoende werknemers zich hierbij
aansluiten. Daarnaast zal veelal een aparte
bedrijfszorgpolis moeten worden
afgesloten bij de zorgverzekeraar.
Wat zijn risico’s en aandachtspunten?
 Niet alle werknemers zullen verzekerd
zijn bij dezelfde zorgverzekeraar. De
werknemer heeft veelal naast de
collectiviteit van de werkgever meer
mogelijkheden om via een collectiviteit
een zorgverzekering af te sluiten,
bijvoorbeeld via een sportvereniging of
werkgever van de partner. Ook is de
praktijk dat sommige werkgevers met
verschillende zorgverzekeraars een
collectief contract sluiten. Dit
beïnvloedt de deelnamegraad aan de
collectiviteit.
 De werkgever zal deze faciliteit niet
alleen willen aanbieden aan
werknemers die verzekerd zijn via de
collectiviteit van de zorgverzekeraar
die het Business Health Centre heeft
ontwikkeld. De zorgverzekeraar zal
echter niet snel bereid zijn de kosten
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van bijvoorbeeld de eerstlijns
psycholoog te dekken voor een
werknemer die niet bij hem is
verzekerd. De zorgverzekeraar en de
werkgever kunnen afspreken dat de
werkgever deze extra kosten voor zijn
rekening neemt. Dit is tevens een
prikkel voor de werkgever om zijn
werknemers te stimuleren om de
zorgverzekering af te sluiten bij de zo
te noemen ‘Business Health Centre zorgverzekeraar’.
Een aantal werknemers zal liever
gebruik maken van zorgverleners in
hun directe woonomgeving, zoals de
vertrouwde huisarts of fysiotherapeut,
maar ook het sportcentrum. Zij zullen
in mindere mate gebruik maken van
de faciliteiten en dienstverlening van
het Business Health Centre.
Tot slot is een terugkerend
discussiepunt bij dergelijke arbocuatieve initiatieven de mogelijke
tweedeling in de zorg. Dit kan
(gedeeltelijk) worden ondervangen
door ook de partners en kinderen van
de werknemers de mogelijkheid te
bieden om gebruik te maken van de
(sport)faciliteiten.
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4.6

Stay OK Centre

Stay OK Centre
www.stayokcentre.com

Wat is het Stay OK Centre?
Het Stay OK Centre biedt laagdrempelige
psychologische ondersteuningen en een
éénloket-voorziening voor eerstelijns
psychologische hulpverlening. De
volgende (eerstelijns) dienstverlening
wordt in het Stay OK Centre aangeboden:


Walk-in Centre voor gemakkelijk
toegankelijke informatie en advies ten
behoeve van psychologische
ondersteuning. Het Centre is vanaf
vroeg in de morgen tot laat op de
avond geopend (ook buiten
kantoortijden).

Face-to-face



Een informatielijn die 7 x 24 uur
telefonisch te bereiken is.



Online voorlichting en therapie via de
website www.stayokcentre.nl
Proactieve voorlichting en advies
richting huisartsen en andere
verwijzers en doelgroepen
Face-to-face behandeling en
ondersteuning door psychologen,
case-managers en sociaal
verpleegkundigen.





Telefoon

Online

Figuur 55: communicatiewijzen van het Stay OK Centre
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De prestaties van het Stay OK centre
worden geregistreerd en gemonitord. De
inhoud en kwaliteit van de dienstverlening
wordt zo transparant mogelijk gemaakt
voor patiënten, verwijzers en
zorgverzekeraars. Hiermee verkrijgen zij
inzicht in de prestaties van het Stay OK
Centre en kan het Centre de kwaliteit van
haar behandelingen en service blijven
verbeteren.



Interne partners:


Welke partijen zijn erbij betrokken?
De kernactoren van dit business model
zijn de eerstelijns psychologische
hulpverleners die gezamenlijk het Stay OK
Centre opzetten en verantwoordelijk zijn
voor de dagelijkse bedrijfsvoering en
ontwikkeling van de
behandelprogramma’s.
Leverancierspartners:


Verwijzers: huisartsen en
bedrijfsartsen verwijzen de patiënt
naar het Stay OK Centre. Daarnaast
kan de patiënt ook op eigen initiatief
gebruik maken van de dienstverlening
van het Stay OK Centre.

Leveranciers van automatisering en
ICT: leveren van benodigde middelen
en ondersteuning van de verschillende
wijze van communicatie en de
registratie van de prestaties van het
Stay OK Centre.
Zorgverleners: onder andere
psychologen, case-managers en sociaal
verpleegkundigen zijn werkzaam in het
Stay OK Centre. Zij zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse
bedrijfsvoering en de psychologische
hulpverlening. De sociaal
verpleegkundigen zorgen voor advies
en voorlichting. Case-managers maken
het behandelplan en de psychologen
zijn verantwoordelijk voor de
behandeling en kunnen eventueel,
indien noodzakelijk, doorverwijzen
naar de tweedelijn.

Afnemende partners:




Zorgverzekeraar: contracteert betere,
klantgerichte en goedkopere zorg voor
haar (collectief) verzekerden
Patiënten(verenigingen): kunnen de
dienstverlening van het Stay OK Centre
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verbeteren door hun wensen en
verbeterpunten aan te geven.
Wat levert het op?
Het Stay OK Centre levert een versterking
op van de eerstelijns psychologische
hulpverleners. Een Stay OK Centre leidt
tot betere, klantgerichte en goedkopere
zorg.
Betere en klantgerichte zorg
Het Stay OK Centre biedt laagdrempelige
psychologische hulpverlening voor
verzekerden. Zij kunnen op de voor hen
gewenste wijze en tijdstippen contact
zoeken met het Centre voor advies en
ondersteuning. Daarnaast zorgt de
registratie en monitoring van de prestaties
van het Stay OK Centre ervoor dat de
zorgverlening continu geoptimaliseerd,
verbeterd wordt.

eerstelijn door tijdige interventie leidt tot
kostenreductie.

Wat zijn risico’s en aandachtspunten?
 De kortdurende curatieve geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) valt sinds 1
januari 2008 onder de
Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars
lopen anno 2008 nog géén risico over
de GGZ, omdat deze kosten voor 100%
worden nagecalculeerd door de
risicoverevening. Het gericht inkopen
van GGZ is daarom nog niet de eerste
prioriteit van zorgverzekeraars. De
verwachting is dat zorgverzekeraars in
de toekomst wel risico gaan lopen over
de GGZ-kosten. In dat geval hebben de
zorgverzekeraars er belang bij dat de
verzekerden worden opgevangen door
de eerste lijn en niet te snel worden
doorverwezen naar de tweedelijn.

Goedkopere zorg
Door het bieden van laagdrempelige
psychologische hulpverlening kunnen
patiënten tijdig worden opgevangen door
de eerstelijn en wordt voorkomen dat zij
te snel in de tweedelijn terecht komen. De
substitutie van tweedelijnszorg naar de
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4.7

Samengevat

business modellen “Inkoopfarma.com” en
“Business Health Centre” vervult de
zorgverzekeraar de rol van initiator. In de
andere business modellen zijn de
zorgaanbieders juist de initiatiefnemers en
heeft de zorgverzekeraar alleen de rol van
inkoper van betere, klantgerichte en/of
goedkopere zorg voor haar verzekerden.
Tot slot leiden de verschillende business
modellen tot diverse toegevoegde
waarden voor de deelnemende partijen,
samengevat in Figuur 56.

In dit hoofdstuk is een zestal business
modellen beschreven voor diverse
doelgroepen, vanuit verschillende
perspectieven. Zo is het business model
“Care Cycle Centre” gericht op patiënten
met een specifieke chronische
aandoening. Terwijl het business model
“Stay OK Centre” is gericht op mensen
met een psychisch probleem.
De rol van de zorgverzekeraar is in de
modellen ook niet altijd dezelfde. In de
Care Cycle Centre
Care Cycle Centre
www.carecyclecentre.com

Doelgroep

Rol zorgverzekeraar
Interne
partners

Toegevoegde
waarde

Inkoopfarma.com
Inkoopfarma.com

Diagnostiek
SharedSCC
Service
Centre
Diagnostiek

PreventivClinic
Preventiv Clinic

Business Health
Business Health
Centre
Centre

www .sccdiagnostiek.nl

www.preventivclinic.com

www.businesshealthcentre.com

www.inkoopfarma.com

Stay OK Centre
Stay OK Centre
www.stayokcentre.com

Patienten waarbij een
specifieke chronische
ziekte is geconstatateerd

Patiënten die medicijnen
nodig hebben (eventueel
via apotheek of huisarts)

Patiënten van de
samenwerkende
ziekenhuizen waarvoor
een diagnose gesteld
moet worden

Faciliterend

Initiator

Faciliterend

Faciliterend

Initator

Faciliterend

 Eerstelijns
zorgverleners,
 ziekenhuis
 medisch specialisten

 Zorgverzekeraar
 Logistiek
dienstverlener

 Samenwerkende
ziekenhuizen
 Radiologen

 Eerstelijns
zorgverleners

 Zorgverzekeraar
 Zorgverleners als
bedrijfsarts en
fysiotherapeut

 Zorgverleners als
psychologen, casemanagers en sociaal
verpleegkundigen

Betere, goedkopere en
klantgerichte zorg door
een geintegreerde
benadering van de care
cycle voor een specifieke
chronische aandoening

Primair goedkopere zorg
doordat minder kosten
kwijt zijn aan apothekers
en groothandels.
Secundair betere zorg
en extra service

Goedkopere zorg door
betere logistiek en daling
van de kosten.
Klantgerichte en betere
zorg door een betere
logistiek en expertise
door groter volume

Goedkopere zorg door
substitutie van tweede
lijn naar eerste lijn en
casemanagment. Betere en klantgerichte
zorg door de multidisciplinaire samenwerking en alle
eerstelijns zorgverleners
onder een dak.

Verhoging van de
arbeidsproductiviteit,
snelle en effectieve zorg
en versterking positie
van zorgverzekeraar in
de regio van het
Business Health Centre

Betere en klantgerichte
zorg door transparantie, laagdrempelige
psychologische hulpverlening en goedkopere zorg door tijdige
opvang in de eerste lijn
zodat niet onnodig wordt
doorverwezen naar
tweede lijn

Ouderen, chronische
zieken en andere
doelgroepen

Werknemers

Mensen met psychische
problemen

Figuur 56: samenvatting van de 6 business modellen
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Tot slot
Door de liberalisering van de zorgsector
neemt geleidelijk de ruimte voor innovatieve zorginkoop toe. Verschillende (buitenlandse) ontwikkelingen hebben als inspiratiebron gediend voor een zestal
(nieuwe) gepresenteerde business modellen in de zorg. Bij een aantal business
modellen is de zorgverzekeraar de initiator. Bij andere business modellen zijn de
zorgaanbieders juist de initiatiefnemers en
heeft de zorgverzekeraar meer de rol van
facilitator. Bij alle zes gepresenteerde
modellen zijn de zorgverzekeraar en
zorgaanbieder belangrijke partners om de
nieuwe business modellen te kunnen
realiseren.
Om tot slot zorgverzekeraars en zorgaanbieders een aantal concrete handvatten te
geven, zijn in Figuur 57, respectievelijk
Figuur 58, een aantal stappen weergegeven om de voordelen van de gepresenteerde business modellen in de zorg te
kunnen realiseren. Het proces van het
identificeren van doelgroepen vindt bij
zorgaanbieders vanuit een andere perspectief plaats dan bij zorgverzekeraars.

 Zorgverzekeraars kiezen doelgroepen die
verhoudingsgewijs veel voorkomen in
hun verzekerdenpopulatie en gepaard
gaan met hoge zorgkosten. Daarbij
wordt ook rekening gehouden met de
uitkeringen volgens de risicoverevening.
 Zorgaanbieders kiezen doelgroepen die
in hun adherentiegebied veel
voorkomen en gecombineerd kunnen
worden met de sterke punten van de
organisatie.
Vervolgens vindt vanuit beide invalshoeken de ontwikkeling van de nieuwe
business modellen plaats. Een ontwikkeling die gepaard gaat met het zoeken naar
samenwerkingspartners waarmee het
business model verder uitgewerkt en
geïmplementeerd kan worden. Nadat de
geschikte samenwerkingspartners zijn
gevonden, kunnen de gezamenlijke
doelstellingen worden geformuleerd, die
vervolgens worden gemonitord en tot slot
geëvalueerd. Voor het slagen van het
nieuwe business model is het belangrijk
dat er een zogenoemde win-win-situatie
ontstaat voor alle betrokken partners:
patiënt c.q. verzekerde, zorgaanbieder en
zorgverzekeraar.
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1

Schadelast analyse
2
Case management
‘uitschieters’
3
Ontwikkelen
zorgtrajecten

Analyse van de kenmerken van de verzekerdenpopulatie, in combinatie met de
zorgkosten en de gelden uit de risicoverevening;

Case management van uitschieters ten aanzien van het verschil tussen de
daadwerkelijke zorgkosten en de (ex ante) vergoeding van het risicoverevingsfonds.
Doorlichten en analyse van de oorzaken per individuele casus;

Ontwikkelen zorgtrajecten voor doelgroepen die relatief veel voorkomen in de
verzekerdenpopulatie en verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de
zorgkosten. Dit kan aan de hand van het opstellen van een business case.
Uitwerking vindt in deze fase nog op hoofdlijnen plaats;

4
Zoeken samenwerkingspartners

Juiste samenwerkingspartners c.q. zorgaanbieders zoeken om het zorgtraject te
ontwikkelen en te implementeren;

5
Verdere uitwerking
plan

Vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen. Verdere uitwerking
zorgtraject (in detail) door samenwerkingspartners gezamenlijk en opstellen van
een implementatieplan;

6
Uitvoeren van implementatieplan door de verschillende samenwerkingspartners;
Implementatie
7
Evaluatie van het nieuw ontwikkelde zorgtraject.
Evaluatie

Figuur 57: handvatten voor zorgverzekeraars in zeven stappen
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1

Externe analyse

Analyse van de marktontwikkelingen en inzicht verkrijgen in de belangrijkste
doelgroepen/klantsegmenten in het adherentiegebied;

2
Interne analyse van de sterkten en zwakte van de organisatie;
Interne analyse
3
Ontwikkelen
zorgtrajecten

Ontwikkelen zorgtrajecten voor de belangrijkste doelgroepen en klantsegmenten
in combinatie met de sterke punten van de organisatie. Dit kan aan de hand van
het opstellen van een business case. Uitwerking vindt in deze fase nog op
hoofdlijnen plaats;

4
Zoeken samenwerkingspartners

Juiste samenwerkingspartners (incl. zorgverzekeraar) zoeken om het zorgtraject
te ontwikkelen en te implementeren;

5
Verdere uitwerking
plan

Vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen. Verdere uitwerking
zorgtraject (in detail) door samenwerkingspartners gezamenlijk en opstellen van
een implementatieplan;

6
Uitvoeren van implementatieplan door de verschillende samenwerkingspartners;
Implementatie
7
Evaluatie van het nieuw ontwikkelde zorgtraject.
Evaluatie

Figuur 58: handvatten voor zorgaanbieders in zeven stappen
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Over BS Health Consultancy
BS Health Consultancy is een adviesbureau specifiek gericht op de gezondheidszorg. Wij
leveren advies en bieden ondersteuning bij strategische- en beleidsvraagstukken van
zorgaanbieders, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven, (rijks)overheid en koepel- en
brancheorganisaties. Daarbij combineren wij onze diepe marktkennis met gedegen
kwalitatieve en kwantitatieve analyses.
Meer in het bijzonder richt BS Health Consultancy zich op:
Zorgkostenmanagement: ondersteuning bieden bij de analyse van de zorgconsumptie en
het beheersen van de zorgkosten door het ontwikkelen van nieuwe zorgketens
Strategie en innovatie: het faciliteren en ontwikkelen van strategievorming en innovatie,
resulterend in een concreet strategisch plan.
Scenarioplanning: het in kaart brengen van toekomstige kansen en risico’s om inzicht te
geven in strategische opties en de consequenties.
Partnerselectie en fusiebegeleiding: het zoeken naar partners en het realiseren van de
samenwerking.
Klantsegmentatie: het identificeren en analyseren van segmenten en vervolgens opstellen
van een klant- en distributiestrategie.
Marketingcampagnes: het analyseren van commerciële campagnes en doorvertalen voor
het nieuwe commerciële seizoen.
Benchmarking: het opstellen van een (kwalitatieve en kwantitatieve) vergelijking van de
prestaties van de organisatie met de markt.
Business case ontwikkeling: het gestructureerd in kaart brengen van alle risico’s en
opbrengsten van de te nemen strategische beslissingen.
Organisatieproces/ontwerp: het doorlichten, optimaliseren, (her)positioneren van
bedrijfsprocessen en ontwerpen, inrichten van organisatiestructuren.
Beleids(evaluatie)onderzoek: het uitvoeren van (ex-ante en ex-post) beleidsonderzoeken
die een cruciale rol spelen binnen de beleidscyclus van organisaties.
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BS Health Consultancy profileert zich als opinieleider binnen de zorg(verzekerings)markt.
Jaarlijks onderzoeken wij de (verwachte) bewegingen op de markt en publiceren deze in
white papers. In eerdere jaren hebben wij de volgende white papers voor de
zorgverzekeringsmarkt uitgebracht:







Stilte na de Storm (BS Health Consultancy, maart 2008)
De zorgverzekeraar; als een vis in het water?! (Atos Consulting, augustus 2007)
Collectief gevangen (Atos Consulting, maart 2007)
Mobiliteit in de zorgverzekeringsmarkt neemt sterk af (Atos Consulting, november
2006)
Collectieve afhankelijkheid (Deloitte Consulting, april 2006)
Mobiliteit zorgverzekerden neemt in het nieuwe stelsel toe (Deloitte Consulting,
november 2005)

Voor vragen over het onderzoek, de dienstverlening van BS Health Consultancy of het
downloaden van voorgaande onderzoeken, kunt u onze website www.bshealth.nl
raadplegen en/of contact opnemen met:
Paul van den Broek
Mobiel: +31(0) 6 53 65 7102
E-mail: paulvandenbroek@bshealth.nl
Renate Streng
Mobiel: +31(0)6 28 48 7934
E-mail: renatestreng@bshealth.nl

131

Gesprekspartners nieuwe businessmodellen
Organisatie

Contactpersoon

Achmea Zorg

Mevrouw M.H. Schultz van Haegen

Agis Zorgverzekeringen

Mevrouw M. Sleeuwenhoek

CZ Actief in Gezondheid

De heer J.W.M.W. Gijzen

De Friesland Zorgverzekeraar

De heer R. Feenstra en de heer L.V.F. Kea

Menzis Zorg en Inkomen

De Heer J. Eisen en de heer N. de Jong

Multizorg

De heer W.S. Bijl

Pfizer

De heer P. den Daas (voorheen werkzaam bij
zorgverzekeraar Azivo)

Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT)

De heer M. Bontje

Westfriesgasthuis

De heer H.A. Keuzenkamp (voorheen
werkzaam bij Delta Lloyd Zorg)
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NYFER. Maatschappelijke effecten van internetfarmacie. Breukelen, november 2006
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Piersma, J. Amerikaanse toestanden. Financieel Dagblad, mei 2008
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Arbeidsmarkt en zorgvraag. Den Haag, 2006
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Goed patiëntschap. Meer verantwoordelijkheid
voor de patiënt. Den Haag, 2007
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Zorginkoop. Den Haag, 2008
RIVM. Nationale Atlas Volksgezondheid
RIVM. Vergrijzing en toekomstige ziektelast. Prognose chronische ziektenprevalentie
2005-2025. Bilthoven, 2007
Rosenman, M.B. e.a. The Indiana Chronic Disease Management Program. The Milbank
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SEO economisch onderzoek. Mind the gap. Amsterdam, februari 2007
Sociaal Economische Raad. Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ.
Den Haag, april 2008.
Stichting Erkenningsregel voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen. Nieuwbrief
SEMH. Alphen aan den Rijn, maart 2008
Stichting Farmaceutische Kengetallen. Data en feiten 2007. Den Haag, augustus 2007
TNO, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CBS. Nationale Enquête
Arbeidsomstandigheden 2006. Hoofddorp 2007
University Medical Centre. Schrijvers, G. Recent developments in disease management in
The Netherlands. Utrecht, June 2007
Vektis. Geneesmiddelen: Wie wordt er beter van? Zorgthermometer, zomer 2007. Zeist,
juli 2007
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initiatieven. Tilburg, 2007
Zorgverzekeraars Nederland /Kenniscentrum DBC. Kwaliteitsindicatoren ten behoeve
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Diverse berichten op de websites van o.a. CBS, Ministerie van VWS, Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), NEFARMA, NIVEL, NVZ
vereniging van ziekenhuizen, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA),
Prismant, RIVM, Stichting Perinatale Registratie Nederland, VEKTIS, Zorgverzekeraars
Nederland (ZN).
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