Waar de NVZ voor staat
•

Haalbaarheid van nieuwe
richtlijnen

Branchevereniging voor algemene
ziekenhuizen en categorale instellingen in
Nederland.

•

Belangenbehartiging op zorginhoudelijk,
economisch en sociaal vlak.

•

De beste - kwalitatieve en veilige- zorg
verlenen aan patiënten.

Geen richtlijn zonder bia

Monique van der Wel, NVZ
28 juni 2013
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Belang van continu verbeteren

Casus Verloskunde
•

•

•

•

Inhoudelijke regie bij zorgprofessionals,
medisch specialisten
•

•
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Verloskunde-norm niet ingevoerd

•

Onderzoek naar de gevolgen van ‘Een goed begin’
Voldoen aan norm op 92 locaties:
o Jaarlijkse kosten: €269 miljoen
o Opleidingstijd

Alvast reageren op stellingen

Bevallingsnormen voor verloskundige zorg
bleken niet uitvoerbaar
Opdracht aan veld: kom met alternatief plan
om kwaliteitsniveau te optimaliseren.

2010: Advies ‘Een goed begin’
o Organiseren 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid
van obstetrische professionals
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1.
•

2008: Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte

Belang van up-to-date richtlijnen

Het primaire doel van richtlijnen is effectieve
zorg.
o

2.

Zonder heldere afkappunten/
drempelwaardes voor kosteneffectiviteit is er
geen rol voor doelmatigheid in richtlijnen.
o
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Ja!

Oneens: wel degelijk rol!
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Richtlijn: definitie
“Een richtlijn is een document met
aanbevelingen, gericht op het verbeteren van
kwaliteit van zorg, berustend op
systematische samenvattingen van
wetenschappelijk onderzoek en afwegingen
van voor- en nadelen van de verschillende
zorgopties, aangevuld met expertise en
ervaringen van zorgprofessionals en
zorggebruikers” (www.orde.nl)

•
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Afspraken over richtlijnen
•

Stappenplan, format.

•

In beeld brengen van organisatorische en
financiële consequenties is onderdeel hiervan

‘Aanbevelingen’: geen dwingende voorschriften

In de praktijk:
Verplicht!
Financiële consequenties voor
ziekenhuizen/gezondheidszorg
Grenzen kostenstijging, niet alles kan.
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Aandacht voor…

Planning, programmering

•

•

Richtlijn niet vrijblijvend
•

•

Concretiseren ‘doelmatigheid’ bij
richtlijnontwikkeling

•

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

•

Kwaliteit van totale richtlijnproces

Richtlijn voor richtlijnen en Medischspecialistische richtlijnen 2.0: ‘doelmatigheid’
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Inzoomen op ‘doelmatigheid’

/dia 10/

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
•

Grotere rol ziekenhuizen

•

In nauwe samenwerking met medische
professionals

Zorgverzekeraar, VWS

•

Geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf

BIA beïnvloedt richtlijn: beste zorg, gegeven
budgettaire/organisatorische kaders zorgstelsel

•

RvB verantwoordelijk voor kwaliteit van zorg

•

IGZ, zorgverzekeraars, Kwaliteitsinstituut

•

Beoordeling praktische uitvoerbaarheid en
betaalbaarheid is onderdeel van richtlijn;

•

Objectieve toets

•

•
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Richtlijnproces
•

Vertrouwen in zorgvuldig doorlopen van het
richtlijnproces.

•

Organiseren van toetsing!

•

Verantwoordelijkheid Kwaliteitsinstituut?

Kortom
Geen richtlijn zonder BIA!
Gezamenlijk optrekken: ziekenhuizen
nauw betrokken bij opstellen en
vaststellen richtlijn
Toetsing Kwaliteitsinstituut
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