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1. Inleiding: probleem 

Stijgende kost gezondheidszorg voor 
maatschappij: in België 2015 10,2% BBP 

Kwaliteit? Er zijn in België amper gegevens 
over kwaliteit van zorg terug te vinden. 

Toegang tot gezondheidszorg komt in 
gevaar 

4 



1. Inleiding: competitie 

Falende competitie: in een normale markt is 
competitie een krachtige drijver van 
verbeteringen in kwaliteit en kost 

Probleem is niet gebrek aan competitie 
maar de verkeerde vorm van competitie 

Beste verstrekker wordt niet beloond in 
huidige situatie. 
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1. Inleiding: competitie 

Competitie moet gericht zijn op creëren van 
waarde voor patiënt 

Waarde = behandelresultaat/kosten  

Competitie 

Te breed: iedereen wil alles aanbieden 

Te smal: mijn deel is goed uitgevoerd! 

Te lokaal: te weinig volume en expertise om uit 
te blinken 
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1. Inleiding: resultaten 

De resultaten die van belang zijn, zijn 
patiënt gerelateerde resultaten op het 
niveau van een aandoening 

Wanneer een verstrekker superieure 
waarde kan creëren, wint iedereen: de 
patiënt, de werkgever, de betaler 
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1. Inleiding: resultaten 

Competitie op basis van resultaten vereist 
dat de resultaten zowel gemeten als 
gepubliceerd worden 

= allerbelangrijkste stap!!! 
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2. Oorzaken: hoofdoorzaak 

Hoofdoorzaak = verkeerde niveau van 
competitie 

Huidige competitie creëert geen win-win 

Competitie dient op het niveau van de 
ziekte plaats te vinden, niet op het niveau 
van een interventie 

Onvoldoende geïntegreerde zorg (preventie, 
nazorg) 
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2. Oorzaken: waarom? 

Verkeerde tijdsperspectief: reduceren eigen kosten 
op korte termijn 

Verkeerde strategie: heel breed aanbod (alles voor 
iedereen) in plaats van jezelf onderscheiden 

Verkeerde zorgstructuur: georganiseerd in 
departementen en niet rond een ziekte 

Verkeerde informatie: info over behandelresultaten 
is quasi afwezig (voor artsen én patiënten) 

Verkeerde stimuli voor verstrekkers: volume i.p.v. 
kwaliteit 
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3. Principes van value-based 
competitie 

1. Focus op waarde, niet enkel kost 

• Waarde voor de patiënt 

• Waarde gecreëerd in de behandeling van een ziekte over 
de volledige cyclus, niet op niveau van een interventie 

2. Competitie is gebaseerd op resultaten 

• Zorg is te complex, subtiel, geïndividualiseerd en te snel 
veranderend om top-down georkestreerd te worden 

• Resultaten ≠ proces compliance! 

• Resultaten vergelijken en betere resultaten belonen 

• Resultaten zijn multidimensionaal (overleving, tijd tot 
herstel, levenskwaliteit,…) 
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3. Principes van value-based 
competitie 

3. Competitie op niveau van een ziekte over de 
volledige zorgcyclus 

• Hoe definiëren 

• Waar is begin en einde van cyclus 

• Verstrekker moet zich organiseren rond de behandeling 
van een ziekte en niet rond de uitvoering van een 
interventie 

• Nu sterke focus op acute behandeling 

4. Hoogkwalitatieve zorg is goedkoper 

• Kost en kwaliteit verbeteren meestal samen: 
implementeren van best-practices, fouten elimineren, 
vroegere diagnose 
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3. Principes van value-based 
competitie 

5. Waarde wordt gedreven door ervaring en schaal 

• Ervaring: betere teams, sneller leergedrag, veeleisende 
patiënten 

• Schaal: versnelt leergedrag, biedt kansen om meer te 
specialiseren en beter te integreren, verhoogt efficiëntie 
door spreiding vaste kosten 

6. Competitie is regionaal of nationaal 

• Teams moeten hun resultaten vergelijken met de beste 
verstrekkers, niet met de naburige verstrekkers 

• Patiënten moeten verder kijken dan het eerste ziekenhuis 
dat ze tegenkomen 

• Sterke motivatie om te verbeteren waar je goed in bent 
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3. Principes van value-based 
competitie 

7. Informatie over resultaten is toegankelijk 

• Info over behandelresultaten én kosten 

• Procesinformatie is belangrijk maar niet de essentie 

• Resultaten moet risk-adjusted zijn 

• Universeel, verplicht en niet geblindeerd 

8. Innovaties die de waarde verhogen moeten 
beloond worden 

• 70-75% gezondheidsbudget gaat naar chronische ziektes 

• Innovaties die deze ziektes voorkomen, genezen of de 
gevolgen beperken hebben een immense weerslag op het 
gezondheidsbudget 
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4. Voorbeelden: Martini-
klinik 

19 

Kwaliteit van de behandeling /  

levenskwaliteit van onze 

patiënten 

in heel duitsland Martini-Klinik 

*3 *4 

Volledige continentie  56,7 % 93,5 % 1 

Zware incontinentie 2 4,5 % 0,4 % 

Zware, erectiele disfunctie (1 
jaar) 3  

75,5 % 34,7 % 

Beschadiging van de urineleider  0,6 % 0,04 % 

Sepsis  2,5 % 0,04 % 

Longembolie  0,8 % 0,1 % 

Slechte wondgenezing  1,7 % 0,9 % 

Beschadiging van de endeldarm  1,7 % 0,2 % 

Trombose  2,5 % 0,4 % 
1   volledige continentie wordt gedefinieerd als: nul verbanden of een verband voor de 
zekerheid  
2   meer dan 5 verbanden per dag 
3   inclusief patiënten, die al voor de OP een verminderde potentie vertoonden 

 

 



4. Voorbeelden: ICHOM 

WHAT IS ICHOM 

a non-profit organization with the purpose to transform health care 
systems worldwide by measuring and reporting patient outcomes in a 
standardized way. 

WHY OUTCOMES 

We believe outcomes are the ultimate measure of success in health care. 
When seeking treatment, patients want to know what their life will be like 
after treatment: will I return to work, will I be able to take care of myself, 
and will my symptoms improve?  

HOW WE WORK 

ICHOM organizes global teams of physician leaders, outcomes researchers 
and patient advocates to define Standard Sets of outcomes per medical 
condition, and then drives adoption to enable health care providers 
globally to compare, learn, and improve. 

http://www.ichom.org/ichom-conference-2016-video/ 
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