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Ambities van programma
In 2016 is circa 40% van de totale zorg transparant
met behulp van uitkomstindicatoren over kwaliteit

Gezondheid & Vitaliteit verbeteren:
Winst van gezonde levensjaren realiseren

Invulling geven aan rol en visie Achmea:
Samen met onze partners verzekeren
wij u van duurzame zorg

Zorgkosten besparen:
Direct starten met de juiste behandeling
en deze juist uitvoeren
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Porter VBHC Award voor meest kosteneffectieve
kwaliteitsprogramma van Nederland, 9 april 2015

Kwaliteit = uitkomst!
ICHOM-voorbeeld voor CVA
Leeftijd, sexe, alleen
J/N, leefsituatie

Protocols/
protocollen,
guidelines
richtlijnen
e.g.,
Staff
ketenafspraken,
certification,
faciliteiten,
facilities
standards
professionals
zwaarte CVA,
Blood pressure
eerdere
CVA/TIA,
Ejection
fraction
roken, alcohol,
(…)bloeddruk,
verblijfsituatie

Survival
overleven,
% trombolyse,
Angina burden
PROMIS-10,
Functional
limitations
Rankin Scale,
Anxiety
Kwaliteit van
Depression
Leven
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Structure

Processes

Indicators

(Health)
outcomes

Patient
experience/
engagement

Health improvement that matters to the patient

Patient
initial
conditions
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Sturen op de combinatie van indicatoren
om zorg te leveren en te verbeteren
1
AUW!

Beginstatus

Behandeling
2

•
•
•
•
•

Gezondheid
Klachten
Kwaliteit van leven
Prognose
Risicofactoren

Uitkomst

Zorgproces
Uitgevoerde handelingen

3 Structuur van geleverde zorg
Organisatie en inrichting

1

Uitkomstindicatoren meten het resultaat van de geleverde zorg

2

Procesindicatoren meten hoe de zorg is uitgevoerd

3

Structuurindicatoren meten de organisatie en inrichting van de zorg

•
•
•
•
•

Gezondheid
Klachten
Kwaliteit van leven
Complicaties
Patiëntervaring
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Shifting the curve up and to the right
Zorgaanbieders
Veel
Betere uitkomsten voor
verzekerden
Minder spreiding in kwaliteit
tussen zorgaanbieders

Weinig
Slecht

Goed
Voldoende
Kwaliteit van zorg

Uitstekend
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Kwaliteitsindicatoren naar soorten en perspectieven

Professioneel
perspectief

Patiënt/klantperspectief

Mantelzorgperspectief

Organisatie

Uitkomsten

Proces- en structuurindicatoren

Klinische
uitkomstindicatoren

Bijv: volume, wachttijd, team,
faciliteiten, behandeling,
registratie

Bijv. overleving, herbehandeling,
complicaties, bereikte klinische
status

Klantpreferentie en
service-indicatoren

Patiënt-gerapporteerde
uitkomstindicatoren

Bijv. tevredenheid, bejeging,
informatievoorziening,
toegankelijkheid, autonomie

Bijv: kwaliteit van leven,
functionele status, pijn,
cosmetisch resultaat

Sturen op uitkomsten betekent
voor ons:
• Sturen op eindresultaat van de
geleverde zorg
• Sturen op dat waar het voor de
patiënt omdraait
Sturen op uitkomsten laat
professionals vrij om te bepalen
hoe de uitkomsten het beste
bereikt kunnen worden; de
beroepsgroep blijft
verantwoordelijk voor richtlijnen
en protocollen

Kwaliteit van leven
Belasting en draagkracht
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Hele programma omvat 21 projecten
(tezamen goed voor 40% van de zorg)
Projecten gestart in 2011/2012

Projecten gestart in 2012/2013

Borstkanker

Artrose

Cerebrovasculair Accident (CVA)

Coronairlijden

Cystic Fibrosis

IVF

Darmdiagnostiek

Lage rugklachten

Dementie

Mondzorg

Depressie

Ouderenzorg

Diabetes type 1 en 2

Palliatieve zorg

Geboortezorg

Reumatoïde artritis

Longkanker

Verstandelijk gehandicaptenzorg

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

Ziekte van Parkinson

Prostaatkanker
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De verschillende fasen in een kwaliteitsproject
Ontwikkelen

Meten

Weten

Doen

?

•

Verdiepen in aandoening
en scope bepalen

•

Uitrollen naar landelijke
registratie

•

Inzicht krijgen in kwaliteit
van geleverde zorg

•

•

Koploper zoeken en
samenwerking veld
organiseren

•

Vastleggen dataaanlevering in
inkoopcontract

•

Duiden van (oorzaken van) •
verschillen

Inkopen op basis van
kwaliteit

•

Ontwikkelen van gedragen
uitkomstindicatoren in
pilotsetting

•

Rekening houden met
populatieverschillen

Informeren verwijzers en
patiënten over kwaliteit

•

Verbeteren van zorg door
inzicht in uitkomsten
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Doel is betere zorg door uitkomststuring

Klant:
Regie in eigen zorg

Kwaliteit
Zorgverlener:
Verbeteren zorg

Zorgverzekeraar:
Inkopen op kwaliteit
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Kwaliteitsindicatoren helpen zorgaanbieders bij het
verbeteren door inzicht te geven in kwaliteit van zorg1
Vragen waarop zorgaanbieders antwoord moeten kunnen

1

Weet u hoe goed u bent (kwantitatief en kwalitatief)?

2

Weet u waar u ten opzichte van de beste staat?

3

Weet u waar de variatie in zit?

4

Weet u hoe uw verbetering over tijd is?
Meten
Kwaliteitsindicatoren

1) Gebaseerd op stelling gepresenteerd door Maureen Bisognano, president en CEO van het Amerikaanse Institute for
Healthcare Improvement (IHI). Op de International Congres of Integrated Care, Berlijn 2013

11

Kwaliteitsregistraties versterken en
versnellen de continue verbetercycus
Checklist voor optimale bijdrage
aan verbetercyclus

Zorg
leveren

1
1
Zorgproces
aanpassen

Meten

Kwaliteitsregistratie
als katalysator

5
Verbeterdoelen
stellen

2
3

Meten en vergelijken van
kwaliteit versterkt en
versnelt verbeteringen

2
Prestatie
bepalen

4

6
5
4

3

Verbeteringen
identificeren

Prestatie
interpreteren
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Meting van geschikte indicatoren



Registratie in de bron



Aansluiting alle aanbieders



Controle op kwaliteit van data



Data analyse inclusief casemix



Duiding en normering van uitkomsten



Identificatie verbetermogelijkheden



Uitspraak over ambitie



Bruikbare en tijdige rapportage



Transparantie naar alle stakeholders



Clinical audit



Borging van financiering



Adequate organisatie en beheer
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Registraties als pijler voor Value Based Health Care
In Value Based Health Care staat
de waarde van zorg centraal

Kwaliteitsregistraties moeten de
waarde van zorg verhogen

Kwaliteitsregistraties kunnen op
verschillende manieren bijdragen

Uitkomsten van zorg
Waarde van zorg

=
Kosten van zorg

Waarde van zorg
door
kwaliteitsregistraties

Bijdrage aan betere uitkomsten

=

Bijdrage aan lagere kosten

Verbeteren en versnellen continue verbetercyclus bij
zorgverleners door te spiegelen
Minder complicaties
Verlagen
Ook kosten van
+
+
verlaagt kosten
behandelingen spiegelen registratiekosten
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Verbeteren kwaliteit hand in hand met kostenverlaging
Steeds minder patiënten
met een (dure) post
operatieve complicatie….

Als er een complicatie is, dan
steeds vaker succesvol
adequaat handelen….

Steeds lagere sterfte na
colonresecties

Patiënten met een gecompliceerd beloop na
een colonresectie [%]

Percentage electieve patiënten waarbij
complicatie optreedt en niet kon worden gered

Percentage patiënten dat tijdens of binnen
30 dagen na colonresectie overlijdt

21%

19%
17%

10%
5,5%
2,8%

2011

2014

2011

2014

2011

2014

Bron: DSCA jaarrapportage (juni 2015)
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Registries zijn duur en versnipperd in NL, maar kunnen door
centralisatie meer bijdragen aan zorg en goedkoper worden
Meer waarde door centralisatie

Registries zijn duur en versnipperd
Min

Voorhoede buitenland doet dit al

Max
Kosten patient registries1
[EUR mln 2015]
Totaal

70-165

30%

Kosten
patient
registries
Kosten
gegevensverzameling

Kostenverdeling patient registries2
[%]
Overig
10%
Bestuur
30%
Data&ICT

45-95

Inhoudelijke
expertise

30%
25-70

• Meer dan 150 patient registries
• Kosten tussen 70 en 165 EUR mln

Centrale infrastructuur kan
kosten verlagen en
kwaliteit verhogen

Scandinavie loopt voorop met duurzame inrichting
van patient registries:
• Centrale, landelijke infrastructuur
• Behoud inhoudelijke expertise van het veld
• Groot deel van financiering centraal georganiseerd
• Competence centers delen kosten voor staf en
systemen om kosten laag te houden
• Speerpunten van centrale aanpak zijn:
deskundigheidsbevordering, meer tijd voor de
ontwikkeling van de kwaliteit van registers, en een
verbeterde kwaliteit van de gegevens om mee te
werken

• Weinig schaalvoordelen, veel standalone
• Landschap ontwikkelt door:
 meer aandoeningen en indicatoren
 meer eisen ICT en governance
• Wiel telkens opnieuw uitgevonden

1)
2)

Omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn is een inschatting gemaakt met een bandbreedte
Gebaseerd op een steekproef van kwaliteitsregistraties
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Een centrale regie op infrastructuur, financiering en expertise
faciliteert het succes van het kwaliteitsmodel in Zweden
Kritische succesfactoren van het kwaliteitsmodel in
Zweden
1

Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het vaststellen, meten
en gebruiken van kwaliteitsindicatoren

2

Uitkomstindicatoren, gecorrigeerd voor casemix, vormen de kern
van de indicatorenset

3

Aanvullende proces- en structuurindicatoren helpen
zorgverleners bij het bereiken van de beste uitkomsten

4

Duidelijke meerwaarde en beperkte inspanningen stimuleren
zorgaanbieders om deel te nemen

5

Actieve bijdrage aan kwaliteitsverbetering door identificatie en
implementatie van best practices

Centrale regie in het Zweedse kwaliteitsmodel
ondersteunt deze succesfactoren
• Centrale data infrastructuur en landelijke harmonisatie van
gegevensuitwisseling –> betrouwbaarheid en verlaging
registratielast
• Continue verbetering – Registraties verbeteren cyclisch onder
decentrale regie van zorgprofessionals (zorginhoudelijke
expertise)
• Competence centers – delen van kosten (technisch beheer,
analyses (casemix!)) en bundelen expertise (Hoe data gebruiken
ter verbetering van zorg, data delen voor meerdere gebruikers)
• Evaluatie van de prestatie van registraties Certificeringssysyteem kwaliteitsregistraties met vastgestelde
normen voor good registry practice
• Verbetering gezondheid is vastgesteld doel waarop succes
gemeten wordt
• Financiering – 70% van financiering komt vanuit landelijke
financiering, 30% vanuit provincies/gemeenten die zorg inkopen.
Middelen gebruikt t.b.v. bevordering van deskundigheid,
verbeterde betrouwbaarheid van data
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Achmea heeft spiegelinstrument ontwikkeld dat registraties
vergelijkt o.b.v. criteria uit BETTER+F en voorwaarden MSZ
Veldpartijen hebben gedeelde visie op kwaliteitsregistraties uitgewerkt
Voorwaarden financiering
MSZ kwaliteitsregistraties

BETTER+F
Systeemvereisten voor goed werkende
kwaliteitsregistratie. Beheer, Eindresultaat,
Toegang, Taal, Eenvoud, Regie + Financiering

Kader voor kwaliteitsregistraties met criteria
voor nieuwe registraties t.b.v. financiering.

Criteria
Spiegelinstrument

Op sommige onderwerpen is de
gedeelde visie niet in documenten
uitgewerkt. Waar nodig is dan aangevuld
vanuit andere bronnen1 en visie Achmea
1)

Onder meer Healthcare Quality Improvement Partnership (HQIP): “Criteria and indicators of best practice in clinical audit” en verschillende documenten van het Australian
Commission on Safety and Quality in Health Care
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De patient journey
Zonder informatie kan een patiënt geen bewuste keuzes maken over de te ontvangen zorg

Klachten

Diagnose

Behandeling

Nazorg

Met juiste informatie ontstaan er momenten waarop bewust gekozen kan worden
+

+
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Patient empowerment door betere informatie
leidt tot betere uitkomsten van zorg

Bewustere keuze voor zorgverlener
Sterkere rol bij behandelkeuzes
?

Betere verwachting over ziekteverloop
Meer invloed op uitkomsten door bewustzijn
en aanpassing van eigen gedrag
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Zilveren Kruis vertaalt kwaliteitsdata naar bruikbare
patiëntinformatie zodat de klant betere keuzes maakt
?
Kwaliteitsgegevens

Kwaliteitsinformatie als
hulp bij kiezen
Kwaliteit

Checklist met vragen
aan de zorgverlener

Patiëntervaring
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Inkopen op waarde gericht op het verhogen
van kwaliteit én het verlagen van kosten
Doel

Middel

Effect

Kwaliteit omhoog

• Belonen betere prestatie
• Keuzes van verzekerden
ondersteunen met inkoop
• Transparantie afdwingen

Verbetering door meer
patiëntvolume bij steeds
betere aanbieders

• Afdwingen van
doelmatigheid: lage prijs
en geen overbehandeling
• Uitsluiting bij niet
doelmatige aanbieders is
een optie

Verbetering door premiegeld
steeds meer te besteden
aan waardevollere zorg

Maximale zorguitkomsten
Maximale patiëntervaring

Vergroten
van waarde =
van zorg
Kosten omlaag
Juiste zorg juiste plek
Laagst mogelijke prijs
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Focus op verbeteren levert meer waarde
dan uitsluiten van achterblijvers
Uitgangssituatie

Inkoopstrategie

Resultaat
Verbetering voor alle patiënten

Verschillen in kwaliteit van zorg
tussen zorgaanbieders

Focus op verbeteren
van alle aanbieders

Verbetering voor 5% van patiënten

laag

hoog

kwaliteit van zorg

Focus op uitsluiten
van achterblijvers
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Vijf mogelijke inkoopmodellen langs de kwaliteitscurve
Zorgaanbieders
Veel

Weinig
Slecht

Goed
Voldoende
Kwaliteit van zorg

Uitstekend
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(Zomer Special 2015 bij
Medisch Contact en Skipr)

Bedankt voor uw aandacht

