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In deze derde nieuwsbriefeditie van 2017 leest u ● over de bijdrage aan een
zorgparagraaf in het regeerakkoord ● in hoeverre huisartsen kostenbeheersing
als onderdeel van hun professie zien ● wat het effect van de hogere eigen
bijdrage in 2012 was op het zorggebruik in de ggz ● over het averechtse effect
van het samenwerkingsmodel voor ziekenhuizen en het medisch-specialistisch
bedrijf ● hoe het Nederlandse zorglandschap als inspiratiebron kan dienen voor
Belgische zorghervormingen ● over de verbetercultuur van het Virginia Mason
hospital ● hoe medisch specialisten nog kunnen deelnemen aan de cursus
betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg ● hoe Steven Noorlander waarde toe wil
voegen aan de zorg voor kwetsbare ouderen en hoe Yvonne La Grouw
onderzoekt hoe besturing van de zorg vorm krijgt in de praktijk van
organisatie(s).

Zorgparagraaf regeerakkoord
Inzicht in kostenverschillen tussen gecontracteerde
en niet-gecontracteerde zorg per patiënt voor GGZ
en wijkverpleging

Tijdens de formatie hebben VVD, CDA, D66 en CU zich laten bijstaan door vele
experts. Ook voor de zorg was dit het geval. Een van gevraagde experts was Xander
Koolman. Er is gesproken over het zorgstelsel, zorgverzekeringen, zorgaanbod en
zorgvraag. Daarbij was het de taak van Koolman om wetenschappelijke inzichten en
ervaringen uit andere landen met elke partij te delen. Ook de onderzoeksresultaten
van het Celsus-Talma Zorgprogramma kregen veel aandacht.

PUBLICATIE

Zien huisartsen
kostenbeheersing als
onderdeel van hun beroep?
De huisarts als poortwachter wordt geacht onnodige (dure) zorg in het ziekenhuis te

voorkomen. Een belangrijk facet van de poortwachterfunctie is kostenbewustzijn onder
huisartsen en het rekening houden met kosten bij behandelbeslissingen. De Celsus
academie heeft deze beide facetten van Physician Stewardship in tien landen
onderzocht. Wij vonden grote verschillen tussen landen op deze indicatoren. Nederland
scoorde gemiddeld in vergelijking met andere landen.

PUBLICATIE

Het effect van de hogere eigen
bijdrage in 2012 op het
zorggebruik in de ggz
Begin 2012 werd een hogere eigen bijdrage
voor de ggz ingevoerd. Onderzoek van bijna
anderhalf miljoen behandelrecords in de
periode 2010-2012 laat zien dat deze
verhoging leidde tot een afname in
zorggebruik bij mensen met zowel ernstige
als milde aandoeningen. Dit effect was
groter bij de lagere inkomensgroepen.
Tegelijkertijd was er een toename te zien
bij de inzet van onvrijwillige opnames en
acute geestelijke zorg.
Dit artikel laat zien hoe de extra kosten die
met deze toename samenhangen de
eerdere besparingen lijken te overtreffen.

TWEE AFSTUDEERSCRIPTIES

Ziekenhuis en MSB: De
averechtse effecten van het

‘samenwerkingsmodel’
Afgelopen maanden is onderzoek gedaan binnen een ziekenhuis naar de uitwerking
van het ‘samenwerkingsmodel’, voortkomend uit de integrale bekostiging, op het
sturen op doelmatige, integrale en kwalitatieve zorg. Het kwalitatieve onderzoek gaf
zicht op de zienswijzen van de verschillende betrokkenen op deze nieuwe
samenwerkingsconstructie.

RAPPORT

Organisatie Nederlandse zorg:
spreiding en/of concentratie?
Onlangs verscheen het rapport ‘Benodigde ziekenhuiscapaciteit in 2025 en criteria
voor aanbodbeheersing van complexe kankerchirurgie, radiotherapie en materniteit’
dat werd geschreven door het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in
België (KCE). Onderzoekers van de Celsus academie geven in dit rapport in hoofdstuk
vijf inzage in het Nederlandse zorglandschap. Meer specifiek in hoe de concentratie
van complexe zorg en de spreiding van planbare en gestandaardiseerde zorg in
Nederland georganiseerd wordt. Opdat België lering kan trekken uit onze ervaringen
voor de hervorming van hun zorgsysteem.

BLOG

Wat heeft Toyota te maken met
zorg? De verbetercultuur van
Virginia Mason

Door Marit Tanke
Mijn jaar als ‘Harkness Fellow’ zit er op. Het
jaar is voorbijgevlogen. Mijn belangrijkste
project was een vergelijking van ‘high-cost
patients’ in 7 verschillende landen. Hierover
komt heel snel meer informatie, ik wacht nu
op de resultaten van de laatste landen.
Daarnaast heb ik ook de kans gekregen om
verschillende Amerikaanse ziekenhuizen
van binnen te bekijken. Stuk voor stuk
enorm inspirerende bezoeken met als
hoogtepunt mijn bezoek aan Virginia
Mason. Daar wil ik jullie graag in
meenemen.

In de media

Radio 1, EenVandaag- Andere vorm eigen risico geeft minder zorgmijders
25 september 2017
Eric van der Hijden pleit er in deze uitzending voor om het verplichte eigen risico ander

in te richten.

Radio 1, Dit is de Dag - Afschaffen eigen risico is niet realistisch
21 september 2017
Tijs van den Brink interviewt Corinne Ellemeet en Xander Koolman over afschaffing van
het eigen risico.

NOS Nieuwsuur - Brandt het nieuwe kabinet zich aan het eigen risico?
18 september 2017
Xander Koolman wordt geïnterviewd over het eigen risico aan de vooravond van

prinsjesdag.

BNR Beter - Dure medicijnen verleden tijd? Hoe Fairmedicine de markt wil
veranderen
15 september 2017
Harmke Pijpers interviewt verschillende mensen, waaronder Xander Koolman over
Fairmedicine.

BNR Ask me Anything - Zorgkosten
6 september 2017
Patrick Jeurissen en Piet de Bekker worden door luisteraars en presentator Dave

Krajenbrink bevraagd over zorgkosten in Ask me anything.

Zorgvisie - Armlastig verpleeghuis levert slechtere zorg
22 augustus 2017
Interview met Xander Koolman over het sterke verband tussen de financiële positie en
de ervaren kwaliteit in verpleeghuizen. Deze relevante bevinding lijkt ondergesneeuwd
in het KPMG-rapport dat in augustus verscheen.

Radio 1, Stand.nl - Het eigen risico in de zorg moet omlaag
27 juni 2017
Sven Kockelmann interviewt mensen over de stelling ‘Het eigen risico moet omlaag’
waaronder Celsus-Talmacollega Piet de Bekker.

Radio 1, Dit is de dag - Moet de zorgboete afgeschaft worden?
29 juni 2017
Tijs van den Brink interviewt mensen over de zorgboete voor wanbetalers, waaronder
Celsus-Talmacollega Piet de Bekker.

>> Meer media items

EVEN VOORSTELLEN
Steven Noorlander

Steven Noorlander
Sinds kort werk ik als
gezondheidswetenschapper voor Talma,
waar ik mij bezig houd met
inkoopstrategieën van zorg in het kader
van “value based health care”. Ik ga
samen met Zilveren Kruis en
verschillende zorginitiatieven
onderzoeken hoe we een inkoopbundel
voor kwetsbare ouderen kunnen
ontwikkelen. Dit wil zeggen dat een hele
keten van (ouderen)zorg met meerdere
zorgaanbieders als geheel bekostigd
wordt.

EVEN VOORSTELLEN
Yvonne La Grouw

Yvonne La Grouw
Als bestuurs- en
organisatiewetenschapper ben ik
benieuwd hoe ideeën over het besturen
van de zorg vorm krijgen in de praktijk
van organisatie(s). Hoe kijken
verschillende partijen in de uitvoering
van zorg tegen bestuurs- en
beleidsideeën zoals integratie aan?
Welke rol speelt welke partij, en
misschien wel belangrijker: hoe gaan ze,
al dan niet strategisch, met verschillende
visies en belangen om? ...

ONDERWIJS
Online cursus
Betaalbaarheid en
kwaliteit van de zorg

Nog enkele plaatsen beschikbaar
voor medisch specialisten
Bent u medisch
specialist en wilt u
mee kunnen
discussiëren over
kwaliteit in relatie
tot de bekostiging
van zorg? Dan is
deze cursus misschien iets voor u.
Door de online beschikbaarheid is dit
een gevarieerde cursus die flexibel in
te plannen is. Uw medecursisten
ontmoet u in een start- en
slotbijeenkomst, respectievelijk op
11 oktober en 6 december (in de
avond).

AGENDA

11 oktober 2017 Online
cursus' Betaalbaarheid en kwaliteit in de
zorg' voor medisch specialisten en

A(N)IOS.
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