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Concurrerende kwaliteit  

NL in vergelijking 
• Grootste haven van Europa 
• Beste orkest van de wereld  
• Gelukkigste kinderen 
• Levensverwachting mannen hoogste in EUR 
• Top 3 om te wonen 
• Na Luxemburg hoogste inkomen in Europa  
• Kortste werkweek ter wereld 
• Werkloosheid relatief laag 
• Beste pensioenfondsen 
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En de kankerzorg? 

Nederland internationaal vergeleken: 

Goed in overleving met kanker 

Relatief hoge kosten zorg 

Minder in sterfte aan kanker en COPD 

• Hoogste % rokers in twintigste eeuw 

 

Value for money? 



DUURZAME 
(TOP)KANKERZORG 

Samen werken aan  



Duurzaam en top? 

Plafond in zicht? 

Kankerzorg  

• Technology driven 

• Toename chroniciteit kanker en/of 
gevolgen behandeling 

• Integrale zorg onderbelicht: 
paradigmashift van overleven naar leven 
met kanker 

 

 

Succes met een 
uitdaging:  

prevalentie in 5 jaar  
met 25% toegenomen! 



Duurzaam en top 

‘Een snel groeiende groep mondige survivors’ 

 

Speerpunten NFK 2014-2017  

• Integrale zorg: normen vanuit 
patiëntperspectief 

• Transparantie en zorgverbetering: DWUNFU! 

• Concentratie en spreiding 

• Geneesmiddelen en hulpmiddelen 

• Erfelijkheid  

• Meer regie in onderzoek 

 

 

 

‘Concentratie  en zorg waar nodig,  

spreiding en zelfmanagement waar mogelijk’ 
 

 ‘Enorme boost van nieuwe, 

‘individueel’ werkzame  

medicijnen’ 



Succes met een uitdaging  

Innovatie borgen voor beter overleven 

Zelfmanagement/eigen regie en 
integrale zorg bevorderen voor betere 
kwaliteit van leven 
 

Vergroten waardecreatie in de zorg: 
meer value for money 

 



Uit de richtlijn voor richtlijnen 

Een richtlijn is een document met 
aanbevelingen, gericht op het verbeteren 
van de kwaliteit van zorg (inclusief 
doelmatigheid - kosteneffectiviteit), 
berustend op systematische samenvattingen 
van wetenschappelijk onderzoek en 
afwegingen van de voor- en nadelen van de 
verschillende zorgopties, aangevuld met 
expertise en ervaringen van 
zorgprofessionals en zorg-gebruikers.  



Kosteneffectiviteit in richtlijnen 

In richtlijn gegevens opgenomen o.a. bij  
• COPD, Cardiovasculair risicomanagement (aparte HTA medicatie bijlage), 

Reuma, Depressie (aparte HTA bijlage), 

• In oncologie zeer beperkt 

 

Ten aanzien van  
• Preventieve screening(vroegopsporing) 

• Toepassen zelfmanagement 

• Medicatie 

• Trainingsprogramma’s (gezond leven, therapietrouw etc) 

• Organisatie van zorg 

• Vergelijk van maatschappelijke kosten 

 

Maar meestal alleen in de tekst en zelden in de uiteindelijke 
aanbevelingen  

 



Kostenbewustzijn bij patiënten 

Ook patiënten zien het belang van zorgvuldige inzet 
van mens en middelen 

Spanningsveld tussen macro (betaalbaar houden 
van zorg voor allen) en micro (individuele patiënt 
wil optimale behandeling) 

Nu: kostenbewustzijn vergroten 

• Inzage in de rekening te geven (achteraf) 

Liever: patiënt betrekken bij waardecreatie 

• Zelfmanagement waar mogelijk, zorg waar nodig 

• Patiënt informeren over de kosten (geld en kwaliteit van 
leven) bij shared decision making (vooraf):  
zinvolle en passende zorg 

 



WAT IS NODIG 
 



Waardecreatie als 
uitgangspunt richtlijnen 
Van aanbevelingen naar handvatten voor 
shared decision making 

• Inzicht in kosteneffectiviteit en opties vergroten 
(zelfmanagement/ interventies / 
organisatie van zorg) 
 

Met als uitgangspunten 

• Zelfmanagement waar mogelijk, zorg waar nodig 

• Goedkoop als het kan, duurder als dat waarde 
toevoegt 

– Biosimilars bij nieuwe patiënten 

 

 

 



Waardecreatie als 
uitgangspunt actoren 

Gericht innoveren: fondsen en onderzoekers 

• Agendasetting obv lacunes (kosten)effectiviteit 

Duurzaamheidsagenda industrie 

• Verantwoorde ontwikkeling en prijsstelling 

Versnellen (des)implementatie: 
behandelaars en patiënten 

Optimale organisatie van zorg: aanbieders 

Anticyclisch investeren: e-powerment cq 
gefaciliteerde 0e lijn: zorgverzekeraars/VWS 

 

 

 



 



Kostenbewustzijn bij artsen 

Kosten van behandelingen 
transparanter maken bij artsen 

OMS initiatief doelmatig voorschrijven 

Beter verwijzen 

Geen dubbele onderzoeken 

Verschuiving van 2e naar 1e lijn 

Kosten meenemen in beslissingen over 
behandelingen 

 


