
Waarom waardegedreven zorg?

De grote uitdagingen voor de houdbaarheid en de innovatie van de zorg 

Naar: EIT Health Strategic Agenda 2021-2027. München: European Institute of Innovation and Technology, 2020. www.eit.europa.eu

Vergrijzing, meer chronische ziekten en multimorbiditeit

Fragmentatie zorgstelsel, structuur en cultuur, traagheid

Toename mogelijkheden zorg en technologie, stijgende kosten
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Wat is waarde van zorg?

= waarde =  
gezondheidsuitkomsten die ertoe doen voor de patiënt

de (totale) kosten die nodig zijn voor die uitkomsten

Porter ME, Teisberg EO. Redefining health care. Creating value-based competition based on results. Boston: Harvard Business School Press, 2006 2



Welke uitkomsten doen er dan toe voor de patiënt?

Porter ME. What is value in health care? N Engl J Med 2010;363:2477-81.
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Gezondheidsstatus
Overleving

Mate van gezondheid of herstel

Herstelproces
Tijd tot herstel en hervatten van het normale activiteitenpatroon

Ongemak van de behandeling (bijwerkingen, fouten, complicaties, pijn, etc.)

Duurzaamheid
Duurzaamheid van gezondheid of herstel, aard en ernst van recidief

Langetermijn gevolgen van de behandeling, iatrogene schade
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Hoe kunnen we waardegedreven zorg toepassen?

3 Regio, land, wereld (macro) Benchmarken en Inkopen, kiezen tussen spreekkamers

1 Individuele patiënt (micro) Samen Beslissen, kiezen binnen de spreekkamer

2 Zorgorganisatie (meso) Leren en Verbeteren

Setting Doel
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Klinische uitkomsten Patiënt-gerapporteerde
uitkomsten (PRO’s)

Patiënt-gerapporteerde
ervaringen (PRE’s)

Hoe meten we de uitkomsten die ertoe doen?
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Wat is de uitkomstenset voor zwangerschap en geboorte van ICHOM?

Klinische 
uitkomsten

Patiënt-gerapporteerde 
uitkomsten (PROMs)

Patiënt-gerapporteerde 
ervaringen (PREMs)

Nijagal MA, et al. BMC Health Serv Res 2018;18:953.
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Is waardegedreven zorg dan gewoon het meten van zorguitkomsten?

Transformatie naar een nieuw en totaal ander zorgsysteem

Focus op 
een ziekte
of groep

patiënten

Integraal
zorgteam

Integraal
zorgpad

Meten van 
uitkomsten
en kosten

bij elke
patiënt

Veranderig
van 

organisatie
en cultuur

Betalen voor
uitkomst

i.p.v.
behandeling

Met dank aan Jan Hazelzet, Emeritus Professor Kwaliteit en Uitkomsten van Zorg, Erasmus MC

= waarde =  
gezondheidsuitkomsten die ertoe doen voor de patiënt

de (totale) kosten die nodig zijn voor die uitkomsten
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Meten en bespreken uitkomsten

Hiske Ernst 8



Ervaringen cliënten
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Ervaringen cliënten
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Inzicht in uitkomsten

Bekkenbodem screening

Screeningsvraag: T=1, T=2, T=4, (T=5)

Verloor je de afgelopen maand urine zonder dat je dat wilde?

Verloor je de afgelopen maand poep zonder dat je dat wilde?

Liet je de afgelopen maand scheten zonder dat je dat wilde?

Indien ja, vervolgvragen ICIQ-SF en/of Wexner

Hiske Ernst 11



Inzicht in uitkomsten

Kwaliteit van leven (Promis - Algehele 
Gezondheid) 

Basisvraag T=1, T=2, T=4, T=5

Totaalscore per VSV van alle 7 VSV’s

Hiske Ernst 12



Aanbevelingen

1. Waardegedreven geboortezorg 

2. Samen beslissen met 
uitkomstinformatie 

3. Samen verbeteren met 
uitkomstinformatie 

4. Digitaal gegevens verzamelen, 
inzien en delen

Hiske Ernst 13



Waardegedrevengeboortezorg.nl 

 Informatie 

 Tools 

 Ervaringsverhalen

 E-learning

 Vakliteratuur 

 Implementatiehandleiding 

 Evaluatiestudie; rapport met resultaten 
& aanbevelingen
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Belangrijkste succesfactoren & verbeteracties in 
aanvulling op de Samen Beter publicatie 2021
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• Effect nieuwe synto schema op aantal sectio’s en fluxus in NTSV groep

• Daling in het aantal totaal rupturen & episiotomieën 

• Onderling vertrouwen leidt tot transparantie  

• Betere registratie en ontsluiting data



Effect nieuwe synto schema op aantal sectio’s en fluxus in 
NTSV groep
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Effect nieuwe synto schema op aantal sectio’s en 
fluxus in NTSV groep
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Secundaire sectio (NTSV)

Voetnoot: de Santeon-ziekenhuizen zijn anoniem weergegeven als ziekenhuizen A t/m G.
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Daling in het aantal totaal rupturen en episiotomieën 
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EpisiotomieRuptuur (>= graad 3)

Voetnoot: de Santeon-ziekenhuizen zijn anoniem weergegeven als ziekenhuizen A t/m G.
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Doorontwikkelen Samen Beter Geboortezorg
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Interne 
transparantie

Externe
transparantie Doorontwikkelen


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Meten en bespreken uitkomsten 
	Ervaringen cliënten 
	Ervaringen cliënten 
	Inzicht in uitkomsten 
	Inzicht in uitkomsten 
	Aanbevelingen
	Waardegedrevengeboortezorg.nl 
	Belangrijkste succesfactoren & verbeteracties in aanvulling op de Samen Beter publicatie 2021
	Effect nieuwe synto schema op aantal sectio’s en fluxus in NTSV groep
	Effect nieuwe synto schema op aantal sectio’s en fluxus in NTSV groep
	Daling in het aantal totaal rupturen en episiotomieën �
	Doorontwikkelen Samen Beter Geboortezorg

