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Presentatie 



•  Coöperatieve vereniging van 51 huisartsen in de regio Eindhoven  
 

(2005) 
 

•  Vijftien groepspraktijken 5000 – 10.000 patiënten 
 
•  2 – 6 huisartsen per praktijk 
 
•     Praktijkondersteuner (GGZ) – NHG geaccrediteerd 
 
•     Georganiseerd ketenpartners – 11.000 patiënten totaal 
 
•     18.000 in keten DBC’s 

 
 

 
 

    
  
    
  

De Ondernemende Huisarts 



 

•  kwaliteit 
•  innovatie 
•  ondernemen 
•  transparantie 
 

 
 

    
  

Missie 



• ketenzorg 

– Diabetes  

– CVRM 

– COPD en Astma 

– Depressie 

– Ouderenzorg (2013) 

 

• innovatieprojecten 

 

 

  

Programma’s en projecten 



• innovatieprojecten 
 

– osteoporose (afgerond) 
– transparantie (IQ Healthcare, afgerond) 
– prediabetes (Tranzo) 
– preventieconsult (CZ – UVIT) 
– nierschade (Nierstichting) 
– beweegkuur (Fast Eerstelijn) 
– depressie, doorbraak op zorggroepniveau (Fast     
   Eerstelijn) 
– VIM project op zorggroepniveau (LVG) 
– cockpit (CZ) 
– zelfmanagement (Vilans – IQ healthcare – Philips) 
– ouderenzorg (IQ healthcare) 
 

 
  

Programma’s en projecten 



• benchmark rapporten Meetpunt kwaliteit 
• kaderhuisartsen, aandachtshuisartsen, coördinatoren  
• 25 (verplichte) bij/nascholingen per jaar  
• visitaties praktijken structureel – ketenpartners incidenteel 
• individueel zorgplan in keteninformatiesysteem en patiëntenportaal 
• zelfmanagement assessment tool (SEMAS) 
• kwaliteitsborging functie onderzoeken 
• intervisie en casus bespreking medisch specialisten  
• implementatie verpleegkundigen 
• klachtenregeling patiënten  
• DOH symposium en inspiratiedagen 
• universitaire opleidingspraktijken  
 

  

Kwaliteitsbeleid 





Regio Eindhoven 



Healthy aging  

Zorgen voor significante doorbraken 
op het gebied van zorg, wonen en 
welzijn die op de lange termijn ook 
kostenbesparing voor de maatschappij 
en economische meerwaarde 
opleveren. Met Slimmer Leven 2020 
beogen de samenwerkingspartners 
een doorbraak in het behouden en 
versterken van een hoge kwaliteit van 
leven voor mensen door ontwikkeling 
en brede toepassing van voor burgers 
waarde toevoegende technologische 
en innovatieve concepten. 



Triple Helix 

Innovatie modellen op 
basis van 
kennis/technologie 
transfer, gebruikers 
behoeften en 
economisch haalbaar 

 

 
 

 
 

Bedrijven, zorg- wonen-  
en welzijnsinstellingen 

Overheden 

 
 

Kennisinstellingen 

 
 Burgers 



 
 

Behoeften van 
eindgebruikers 

Zorg - Wonen- 
Welzijn  

  

Slimmer Leven 2020 

Project 
bureau 

Dagelijks bestuur  

Algemene Ledenraad 

verbinding 

samenwerking 

participatie co-creatie 

open innovatie 

valorisatie 

kennisdeling 



Programmalijnen 

• Zelfredzaamheid mensen 

• Preventie en 
gezondheidsbevordering 

• Integratie cure & care 

 

 

 

• Deelnemers in 
coöperatie (70 leden)  



Voorbeeld zelfredzaamheid 

• http://www.youtube.co
m/watch?v=sgFsdx-CisQ 
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Beweging ‘Slimmer met zorg’ 

Meer gezondheid voor minder kosten door  
populatiegebonden zorgafspraken 

regio Eindhoven 



Aanleiding 

• Stijgende zorgkosten 

 

• Toegankelijkheid, betaalbaarheid en solidariteit 
onder druk 

 

• Concept dat zorg in de breedste zin Slimmer 
georganiseerd kan worden 

 



Zorguitgaven, 1972-2010 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007

Miljard euro, CBS Zorgrekeningen

Structuurnota 

gezondheidszo

rg 

Budgettering 

” “Boter bij de vis 

Zorgverzekeringswet 



 
 
 
 

Doelstelling Slimmer met zorg 
 

 

 

• met behoud of verbetering van medische kwaliteit, patiënten 
ervaringen en kwaliteit van leven lagere zorgkosten te 
realiseren voor een populatie van 300.000 CZ/VGZ 
verzekerden in de regio Zuid Oost Brabant 



 
 
 
 
 

Populatiebekostiging DE 
oplossing? 

 

 
 

• Financiële doelstelling -/- 2 % onder de landelijke 
groei – cumulatief ca € 14 miljoen per jaar op 
een regiobudget van 660 miljoen (ZVW)  

 

• Ex ante risicoverevening jaarlijkse groei van 4% 
budget zorgverzekeraars  

 

 

 



Verdeling ZVW  



 
 

Voorwaarden  
 

 

• Communicerende vaten 2e – 1e lijn 

• Extra werk wordt beloond 

• Wetenschappelijk onderzoek 

• Thrusted Third Party (TTP) gepseudonimiseerde 
en geanonimiseerde dataverwerking 

• Contract 2013 – 2018 

• Organisatiekracht  

• Groeimodel deelnemende partijen 





 

Aandachtspunten 
 

 

• Bestuurlijke politieke steun (VWS besluit) 

– Reactie ziekenhuizen 

– Reactie burgers 

– Besluitvormingsprocessen gemeenten 

 

• Randvoorwaarden 

– Macrokader – substitutie 

– NMA zienswijze vooraf  

– Nza/CVZ beleidsregels aanpassen  

 

 

 

 



 
 
 

3 soorten innovatie op hoofdlijnen  

 

• Systeem innovatie – ZVW – WMG – AWBZ – WMO – 
WCPV – wet werken naar vermogen (voorwaarde 
scheppende wetgeving: MW, privacy wet) 

 

• Technische innovatie – innovatieve technieken 
toepasbaar maken 

 

• Sociale innovatie: zelfredzaamheid, zelfmanagement 
en aanpassen gedrag op basis van technische 
innovatie 


