
 

 

 

 

 
Keuzes maken: het onontkoombare antwoord op de 

toenemende zorgvraag 

 

Snijden in onnodige zorg: de maatregelen 

 





2013 

• Wachtlijsten    + 

• Productiviteit    + 

• Levensverwachting    + 

• Zorgkosten     - 

• Gezondheidswaarde   ? 



Misvattingen 

• (Meer) zorg is beter 

• (Af)wachten is slecht 

• Baat het niet, schaadt het niet  

• Nieuwe technologie is beter 

 

… wat is de bijdrage aan 

gezondheid van patiënten  

 

 



Nood lenigen of wensen 

vervullen 

 

Zijn wensen (is de 

vraag) oneindig? 

 

Is wat nood is (en 

daarbij wat effectieve 

passende zorg is) 

objectiveerbaar? 





Kan het minder? 



Wat denkt de poortwachter? 

“Denkend aan alle (medische)zorg 
die uw patiënten ontvangen - niet 
alleen van uzelf, maar van al hun 
zorgverleners, inclusief medisch 
specialisten - wat is uw mening over 
de hoeveelheid zorg die zij 
ontvangen? Is dit...?” 
 

81% zegt: “(veel) te veel” 



En wat scheelt er aan …? 

 

• Nee zeggen tegen patiënt     89% 

• Weigeren van verwijzing    66% 

• Vasthoudende patiënt krijgt zorg   87% 

• Pas zorgvuldig indien diagnostiek   54% 

• Kost veel tijd om te overtuigen   54% 

• Patiënt niet kostenbewust    94% 

• Huisarts inzicht in eigen “productie”  40% 

• Financiering schot 1e/ 2e lijn   72% 

• Tweede lijn sterke productieprikkel   94% 

Rapport over onnodige zorg, vanuit perspectief huisarts 

www.celsusacadmie.nl/…/publicaties 



Medisch specialisten … eens? 

• “We hebben een probleem”. Onverklaarbaar grote regionale 

verschillen in hernia operaties (Neurochirurg, Zorgvisie-

congres, 2012) 

  

• “Vijftig procent van wat we doen is onzin, we weten alleen 

niet welke 50%” (Oncoloog, NCRV “Altijd Wat”, 2012) 

 

• “Veel diagnostiek en behandeling gebeurt zonder dat het 

echt nodig is” (RvB UMC, NCRV “Altijd Wat”, 2012) 



Dilemma's 

Hoe prikkelen tot “meer gezondheidswaarde” en afremmen 

productiegroei 

 

Concurrentie en marktwerking zet spelers tegenover elkaar in 

contractrelaties en maakt opbouw vertrouwensrelaties 

moeizaam, terwijl juist in de lokale, regionale context 

oplossingen gevonden moeten worden 

 

“We can’t all be famous, but we can all be good”. Focus op 

wat de meerwaarde is voor patiënten  

 

Transparantie: “only the end of the beginning”; basale 

inzichten ontbreken  

   

 

 





Drie soorten zorg: Wat doen? 

Effective zorg (25-35%) • laag gebruik = ondergebruik 
• regio met hoogste gebruik is de benchmark 
• richtlijnen: EBM / up to date / effectief 
verspreiden van kennis 
 

Preferentie-sensitieve zorg (25%) • informatie over behandelopties in 
keuzehulpen 
• shared decision making meten onder 
zorggebruikers 
• meten resultaat (kwaliteit van leven) 
 

Aanbod-sensitieve zorg (40-50%) • Hoog gebruik ≈ overgebruik  
•Variatie in kosten en zorggebruik zichtbaar 
maken in geografisch perspectief 
• Effectiviteit onderzoeken en resultaat meten 



Maatregelen 
 
“Veel bestaande medische zorg mist een basis in 
evidence. Geef het basispakket daarom naast het 
‘voorportaal’ een vergelijkbaar ‘achterportaal’: een 
wetenschappelijk robuuste procedure waarin bestaande 
verrichtingen gedurende beperkte tijd getoetst worden 
op medische noodzakelijkheid en (kosten)effectiviteit, 
met als mogelijke uitkomsten o.a. verwijdering uit het 
pakket of beperking tot indicatiegebied of 
zorgaanbieders.”  

 

“Verminder ongewenste groeiprikkels door medisch 
specialisten in loondienst te nemen”.  

 

Zie: “Naar effectieve, passende en betaalbare zorg”, pag. 15 en 17 



Koekoek: pak regie terug! 



• Onderzoek wat meerwaarde heeft en 

wat niet 

• Leid de de-implementatieagenda 

• Werk aan een collectieve kennisbasis 

over wat “effectieve, passende en 

betaalbare zorg is” 

 

 

 


