Vliegwiel
voor digitale innovatie in de zorg
Knelpuntenanalyses, 7 november 2019

Totstandkoming & doel
Totstandkoming
Het Vliegwiel sprak de afgelopen maanden tientallen innovatiemanagers, leveranciers, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars,
bestuurders, patiëntenorganisaties en beleidsmakers.

Die gesprekken gaven inzicht in knelpunten voor opschaling van telebegeleiding en digitale keuzehulpen voor samen beslissen.
De uitkomsten van deze gesprekken presenteren we in dit document in de vorm van oorzaak-gevolgdiagrammen.
Deze diagrammen zijn nadrukkelijk bedoeld als werkdocumenten: ze kunnen tijdens gesprekken of brainstorms over oplossingen als
praatplaten dienen.
De rol van de Vliegwielcoalitie
De Vliegwiel-coalitie pakt de komende maanden de knelpunten voor opschaling verder aan. Dat doen we door kennis te delen over
implementatie- en financieringsvraagstukken, door het agenderen van knelpunten en door het stimuleren van netwerkvorming.
Wilt u ook bijdragen aan opschaling? Heeft u een goed idee dat u met ons wil delen? Bijvoorbeeld voor de oorzaak-gevolgdiagrammen?
Deel het met ons: vliegwiel@patientenfederatie.nl

Patiënten
gebruiken de
mogelijkheden
niet

De zorginstelling
biedt geen TB aan

Transformatiegelden worden
moeizaam
toegekend

Geen (pilot)financiering
beschikbaar

TB wordt niet
ingekocht

Financieel plaatje
onduidelijk

Geen door bestuur
en medische staf
gedragen visie op
slimme zorg thuis

Onvoldoende zicht
op kosten & baten

Zorgaanbieders
worstelen met
business case

Mogelijke
contractinnovaties
onbekend /
onbenut

Patiënten vragen
niet om TB

TB krijgt geen
prioriteit boven
andere digitale
innovaties

Onvoldoende
vertrouwen bij
zorgverleners
in positief effect

Richtlijnen beperkt
gedigitaliseerd

Instellingen delen
werkwijzes /
procesontwerpen
niet

Beperkte
evidence-base

Geen volledig
overzicht van
afgeronde en
lopende studies

Methodologische
uitdagingen
(“passend bewijs”)

Negatieve visie
van zorgverlener
op financiële
plaatje

Beperkte
verandercapaciteit

Investeringskosten
niet vergoed

Onvoldoende
kennis omtrent
optimale procesinrichting

Positieve verhalen
patiënten
ontbreken en/of
niet gedeeld

Versnipperde data
/ kennis / good
practices

Verhoging
werkdruk op korte
termijn

TB niet geschikt
voor groep
patiënten

Onvoldoende
enthousiaste
zorgverleners

Geen actieve
stimulans
beroepsvereniging

Positieve verhalen
zorgverleners
ontbreken en/of
niet gedeeld

Groep patiënten
kan/wil geen TB

Onvoldoende
ondersteuning van
patiënten

Onbekendheid
onder patiënten

TB niet specifiek
opgenomen in
inkoopafspraken

Zorgverleners
bieden TB aan te
geringe groep aan

Inefficiënte
inrichting van TB
in de zorgketen

Geen centralisatie
van monitoring op
afstand

Beperkt
onderzoek naar
“hoe-vraag”

Geen gedeelde
visie op TB in de
keten

Geen congruentie
in inkoopbeleid
ha/tz/zkh

Geen afstemming
tussen
inkoopteams
zorgverzekeraars

De patiënt
gebruikt de
mogelijkheden
niet

De zorginstelling
biedt geen
keuzehulpen aan

Onvrede over
business model en
contractvormen
leveranciers

Keuzehulpen
worden “duur”
gevonden

Keuzehulpen
worden niet
ingekocht

Inkomstenderving
door minder
ingrepen

Geen bestuurlijke
visie op samen
beslissen

Geen betaaltitel
samen beslissen/
keuzehulpen

Transformatiegelden worden
moeizaam
toegekend

Keuzehulpen niet
specifiek
opgenomen in
inkoopafspraken

Keuzehulpen
hebben geen
prioriteit bij
zorgverzekeraar

Patiënten vragen
niet om
keuzehulpen

Groep patiënten
kan/wil geen
keuzehulpen

Onbekendheid
onder patiënten

Onvoldoende
ondersteuning van
patiënten

Onvoldoende
vertrouwen bij
zorgverleners
in positief effect

Beperkte
verandercapaciteit

Hoge werkdruk

Aanbieden
keuzehulpen kost
arts te veel tijd

Financieel plaatje
ongunstig

Geen betaaltitel
samen beslissen/
keuzehulpen

Onvoldoende
kennis omtrent
optimale inrichting
beslisproces

Positieve verhalen
zorgverleners en
patiënten
ontbreken

Keuzehulpen niet
gevalideerd

Beperkte
evidence-base

Positieve verhalen
worden niet
opgehaald en/of
gedeeld

Trage
doorlooptijden
validatietrajecten

Geen volledig
overzicht van
afgeronde en
lopende studies

Geen prioriteit bij
wetenschappelijke
verenigingen

Zorgverleners
bieden
geen/weinig
keuzehulpen aan

Instellingen delen
werkwijzen niet

Beperkt
onderzoek naar
“hoe-vraag”

