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Het Vliegwiel

Een coalitie van...

zorgaanbieders 

zorgverzekeraars   

leveranciers

patiënten

www.vliegwielcoalitie.nl



Wat jullie komen brengen

Ervaring
• Internationaal
• Andere sectoren
• Ziekenhuis
• Persoonlijk

Kennis 
• Service design

• Projectmanagement

• Businesscases



Wat jullie komen halen

Inzicht
• Uitdaging in de zorg 

• Praktijkervaringen met 
do’s en don’ts

• Informatie over 
implementatie en 
coördinatie

• Inzicht in 
beslisprocessen bij 
potentiele klanten

Netwerken
• Verbinding en 

inspiratie

• Netwerken

Kennis 
• Goede voorbeelden 

businesscases
• Hoe en wanneer zet je 

een businesscase in?
• Hoe worden zachte 

uitkomsten 
meegenomen in de 
businesscase?

• Extra dynamiek bij 
“netwerk”businesscases



Agenda Workshop

Inleiding op knelpuntenanalyse opschaling

Visie op businesscases en werkwijze VGZ 

Introductie werkplan Businesscase maken 

Uitwerking 

Op zoek naar doorbraken! 



Het Vliegwiel focust op...

• Telegebeleiding bij chronisch hartfalen en COPD

• Digitale keuzehulpen voor samen beslissen



Wat is Telemonitoring

WORD CLOUD ANTWOORDEN VRAGENLIJST VOLGT

Door Telemonitoring te integreren in het zorgpad hartfalen/COPD. De patiënt meet zelf thuis dagelijks een aantal vitale waarden die relevant zijn voor 
zijn gezondheidssituatie en beantwoordt aanvullende vragen over zijn gezondheid. Deze worden online automatisch naar de zorgverlener gestuurd. 
Hiermee krijgt de arts een constanter beeld van de gezondheid van de patiënt. Bijsturing gaat met behulp van educatie, leefstijlinterventie of 
eenvoudige klinische interventies. Het Medisch Service Centrum (vanuit het ziekenhuis, lokaal of regionaal) zorgt voor ondersteuning in het 
ondervangen van vragen, storingen en het bespreken van leefstijladviezen bij patiënten met hartfalen.



De voordelen zijn zo 
evident...



…. waarom gebeurt het dan niet?
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Het Vliegwiel investeert in 5 actielijnen….

Procesinnovatie 

Kennisdeling professionals

Kennisdeling/communicatiecampagne burgers

Contractinnovatie en business cases

Strategievorming t.a.v. disruptie van het complexe systeem



Inkoopfase Pilotfase Opschalingsfase

- Knelpunten aanpakken
- Aanjagen en verbinden
- Zichtbaar maken

- Knelpunten aanpakken
- Aanjagen en verbinden
- Zichtbaar maken

- Knelpunten aanpakken
- Aanjagen en verbinden
- Zichtbaar maken
- Campagne

… in alle fasen van het opschalingsproces
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Jacqueline Batenburg

Datum: ehealth 27 januari 2020

Visie op businesscase telemonitoring 

en werkwijze VGZ via alliantienetwerk



Coöperatie VGZ |

Samen met onze alliantiepartners werken we aan 

Zinnige Zorg
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Waarom telemonitoring bijdraagt aan Zinnige Zorg
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Telemonitoring aanjagen via het alliantienetwerk

In Nederland wordt telemonitoring gestimuleerd. 

maar …. komt onvoldoende van de grond. 

Het alliantienetwerk biedt kansen om telemonitoring

zorgvuldig in te richten en risico’s te mitigeren. En te leren 

van elkaar

Resultaten telemonitoring hartfalen positief, mits 

voldaan aan voorwaarden inclusiecriteria, effectief 

en  efficiënt. Patienttevredenheid scoort hoog.

Telemonitoring biedt misschien mogelijkheden tot 

zorgsturing, omdat het tijd/plaatsonafhankelijk is. 

En een mogelijke oplossing, gezien de 

arbeidsmarktproblematiek. 

Indien resultaten positief zou een vervolg zorgsturing 

kunnen zijn. Effecten monitoren. 

Met alliantieziekenhuizen pilots starten om resultaten en 

risico’s, KPI’s op klant- en zorgverlenerstevredenheid, 

kwaliteit van zorg en kosteneffectiviteit. Gezamenlijk 

monitoren en te leren van elkaar.
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Hoe: voorbereidingen en samenwerkingsafspraken 
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➢ Voorbereidende activiteiten

➢ Implementatie start uiterlijk 1 april 2020 en duurt 2 jaar

Aantallen patiënten

Inclusiecriteria

➢ Deelnemen alliantie bijeenkomsten 

Twee keer per jaar

Uitwisseling ervaringen, learnings, voortgang op kostenafbouw en (tussentijdse) resultaten

➢ Prestatie indicatoren monitoren 

Vastgestelde (minimale) standaard set t.b.v. meetplan

➢ Eindevaluatie

Wordt voldaan aan de criteria Zinnige zorg (betere patiëntenzorg, dalende zorgkosten, hogere 

patienttevredenheid….)? 

Actieplan verdere opschaling 

➢ Communicatie-uitingen
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Format Maatschappelijke Businesscase I 
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Format Maatschappelijke Businesscase II
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Maatschappelijke BC telemonitoring hartfalen

!!!
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Uitwerking aannames in BC per ziekenhuis
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Baseline Impact scenario's Nieuwe situatie

Impact 100 pat Impact 200 pat Impact 308 pat Impact 100 pat Impact 200 pat Impact 308 pat

Kosten totaal vpld €        568.255 Aandeel patiënten 32% 65% 100% Kosten totaal vpld €          476.005 €          381.893 €          281.257 

Kosten totaal poli €            8.250 Omzet vpld €          186.362 €          372.724 €          573.994 Kosten totaal poli €              7.714 €              7.167 €              6.583 

Omzet poli €              2.706 €              5.411 €              8.333 

Gem kosten per pat vpld €            1.845 Impact initiatief vpld €            93.181 €          186.362 €          286.997 Gem kosten per pat vpld €              1.546 €              1.240 €                  913 

Gem kosten per pat poli €                  27 Impact initiatief poli €                  541 €              1.082 €              1.667 Gem kosten per pat poli €                    25 €                    23 €                    21 

totaal omzet vpld €        573.994 totaal omzet vpld €          480.814 €          387.633 €          286.997 

totaal omzet poli €            8.333 totaal omzet poli €              7.792 €              7.251 €              6.666 

Gem omzet per pat  vpld €            1.864 Gem omzet per pat  vpld €              1.561 €              1.259 €                  932 

Gem omzet per pat poli €                  27 Gem omzet per pat poli €                    25 €                    24 €                    22 

Totale omzet €        582.327 Reductie omzet €            93.722 €          187.444 €          288.664 Nieuwe omzet €          488.605 €          394.883 €          293.664 

Jaarlijkse investeringen €    30.000,00 
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JuMP //

Business cases laten werken 

voor opschaling

Janneke Baars en Wessel van Rietschoten



JuMP //

Wat willen we bereiken?

Integrale zorg 

voor de patiënt

Kwalitatieve én 

betaalbare zorg

Zo dicht mogelijk 

bij huis



JuMP //

Bouwstenen

Leiderschap Regiovisie

Populatie & 
Patiënten

Professionals Stakeholders

Programma 
organisatie

Bekostiging
Informatie 

infrastructuur



JuMP //

Stroomversnellers

Lessons learned uit 

de praktijk

Laat zien wat je 

zelf kunt doen

Handreikingen 

per bouwsteen



JuMP //

Implementatie van eHealth

• Pilots

• Opschalen

• ‘Het nieuwe normaal’



JuMP //

De rol van de businesscase

Doel van de 

businesscase 

Maatschappelijke 

kosten/baten 

analyse (MKBA) 

Ontastbare 

voordelen



JuMP //

Veelvoorkomende uitdagingen:
• Risicobereidheid: Welke (financiële) risico’s zijn er? Hoe ga je om met risico’s? Hoe 

open je de discussie over wie welk risico draagt?

• Techniek & ICT: EHealth vereist bijna altijd een investering in ICT, wie financiert dit? 

Wanneer en hoe kom je tot goede prijsafspraken met leveranciers?

• Nieuwe werkwijzen: Hoe zorg je dat er genoeg tijd en budget is om de benodigde 

organisatie- en cultuurverandering van de grond te krijgen?

• Maatwerk vs. het wiel opnieuw uitvinden: Hoe zorg je dat je bij het opstellen van de 

business case benut wat er al is en toch ook bewust eigen keuzes maakt?

• Transmurale impact: Wat betekent het als de zorg verschuift of als de baten (deels) 

buiten het ziekenhuis vallen?



JuMP //

Aan de slag! Workshop:



JuMP //

https://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM


Erik 't Mannetje

Luc van den Abeelen

Guido van Alphen

Harm van Ballegooy

Joyce Becker

Sietse Beukenkamp

Daco Bogaard

Annet Bolsenbroek

Erwin Bretscher

Renée de Bruin

Marijke Bult

Jeffrey de Campos Cardoso

Patricia Chin A Fo

Guido Cornelis

Groep 1, start bij transmurale impact

Begeleider: Wessel 

Marco Dees

Vincent van Doorn

R.P. van Eijsden

Amy Eikelenboom

Stéfan Ellenbroek

Wil van Erp

Wouter Evers

Friedolien de Fraiture

Marianne van Genugten

Vera van Grinsven

Margo Groeneveld

Alexander Hamilton

Anthony Heil

Groep 2, start bij risicobereidheid

Begeleider: Jacqueline



Groep 3, start bij nieuwe werkwijze 

Begeleider: Mieke

Groep 4, start bij balans maatwerk & wiel uitvinden

Begeleider: Bettine

Carolien van der Helderman

Marianne van Herpen

Erik Hietkamp

Marlot van 't Hof

Peter Isaksen

Anil Jadoenathmisier

Renate Kaatee

Kit Kattenberg

Saskia Keijzer

Danielle Kistemaker

Adri Kraa

Megan Leloux

Dennis Linn

Esther van Loon

Max Meijers

Henry Mulder

Erik Muller

Marjolein den Ouden

Dirk Peek

Marinka Poppelaars

Mieke van Puijenbroek

Rene van Rheenen

Sanne Schepens

Wendy Scholtes

Krijn Schuurman

Tanneke Severijn



Groep 5, techniek & ICT 

Begeleider: Janneke

Emily Smeets

Claudia van Soest

Niels Sprangers

Willeke van Staalduinen

Alexander Stuivenwold

Jacqueline Timmermans

Dick Uyttewaal

Najla van Veen

Jaap Veerhoek

Will Vogel

Jan Voorburg

Miranda de Vries

Arno Westerbeek

Karin Zwager-Ankone
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Wrap-up


