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Naar een lerend systeem:
leren, verbeteren, randvoorwaarden
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Doelmatigheidsonderzoek

Inzichtelijke maken welke behandelwijze het beste resultaat biedt tegen welke kosten.

Doen of laten?

Onnodige zorgbehandelingen terugdringen

Financieringsbronnen voor Gepast Gebruik
Geneesmiddelen (IPAM 5)

Onderzoeken welke bronnen van financiering gebruikt kunnen worden voor onderzoek
naar gepast gebruik gericht op meer effectieve inzet, en doelmatiger gebruik van dure
geneesmiddelen.

Gepast Gebruik Dure Geneesmiddelen (IPAM 6)

Goede lokale initiatieven op het gebied van gepast gebruik van geneesmiddelen breed uit
te rollen en ook daadwerkelijk in andere ziekenhuizen te implementeren.

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Effectief, veilig en doelmatig gebruik van geregistreerde geneesmiddelen.

Goed Gebruik Hulpmiddelen

Gepast gebruik hulpmidderlen in verzekeringspakket.

Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)

Zorg voorkomen, verplaatsen of vervangen.

Kwaliteitsgelden

(Wetenschappelijke) verenigingen van patiënten en professionals vertalen kennis en
professionele inzichten in kwaliteitsbeleid en -standaarden voor hun handelen bij
specifieke zorgvragen in de praktijk.

Kwaliteitsregistraties

Efficiente en effectieve governance tbv kwaliteitsregistraties en bijbehorende
dataverzameling en -verwerking

Leading the Change

Zorgevaluatie en het verspreiden en toepassen van nieuwe kennis uit zorgevaluatie
onderdeel laten worden van de dagelijkse praktijk

Toelichting programma’s
Programma

Doel

Linnean Initiatief

Patiënten als professionals van de juiste uitkomstinformatie voorzien.

Medmij

Dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen
persoonlijke gezondheidsomgeving.

Nationale Agenda Medtech

Technologische oplossingen stimuleren die betaalbaar en effectief zijn en eruit filteren wat dit
niet is

Regie op Registers Dure Geneesmiddelen

Uitkomsten van behandelingen met nieuwe medicijnen kunnen meten in de praktijk.

Registratie aan de Bron

Zorginformatie eenmalig en eenduidig vastleggen.

Subsidieregeling Veelbelovende Zorg

Het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in
het basispakket.

Uitkomstgerichte Zorg

Inzicht in en toegang tot uitkomstinformatie en samen beslissen realiseren.

Verduurzamen kwaliteitsregistraties

Optimaliseren wijze waarop data voor kwaliteitsregistraties vastgelegd en verzameld worden.
Eenmalig data vastleggen en meervoudig gebruiken.

Waardegedreven Zorg (NFU)

De kwaliteit van de zorg en daarmee de uitkomsten en ervaring van patiënten te verbeteren.

Waardegedreven Zorg (NVZ)

Streven naar de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagste kosten en op een
patiëntgerichte manier.

Toelichting programma’s
Programma

Doel

Waardegedreven Zorg (Santeon)

De medische zorg en beleving van de patiënt verbeteren, door continu te vernieuwen

Waardegedreven Zorg (SAZ)

Betere resultaten van de behandeling voor patiënten, de beste zorg en gezondheid voor de
patiënt, met oog voor kosten.

ZE&GG

Zorgevaluatie onderdeel van het reguliere zorgproces maken.

Zinnige Zorg (VGZ)

Samen met zorgverleners initiatieven stimuleren die voor betere zorg tegen lagere kosten
zorgen.

Zinnige Zorg (ZiN)

Beoordelen of diagnostiek en de therapeutische interventies die deel uitmaken van het
basispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet.

