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Uitgangspunten 
 
Zorginstituut Nederland heeft voor het programma Zinnige Zorg een systematische werkwijze 
ontworpen om de manier waarop gebruik wordt gemaakt van het verzekerde basispakket door 
te lichten. Kern ervan is het identificeren en terugdringen van ineffectieve en/of onnodige 
zorg, zodat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert, de gezondheidswinst toeneemt 
en onnodige kosten worden vermeden. Een systematische doorlichting doen we binnen een 
aandoeningengebied zoals gedefinieerd via het classificatiesysteem ICD-10. We werken bij een 
systematische doorlichting vanuit een aantal uitgangspunten:  
 
De patiënt centraal 
Bij het kijken naar de zorg stellen we de patiënt en het zorgtraject dat hij/zij doorloopt 
centraal. Achterliggende vraag is steeds in hoeverre de patiënt baat heeft bij de geleverde 
zorg. Krijgt hij de zorg die in zijn situatie gepast is, of krijgt hij wellicht te weinig zorg 
(onderbehandeling) of juist teveel (overbehandeling)? 
 
Gedeelde besluitvorming 
Zorg moet aansluiten bij de persoonlijke omstandigheden van de patiënt. Naast de gestelde 
indicatie spelen bij de keuze van de behandeling ook persoonsgebonden zaken als 
verwachtingen van de patiënt, beroepssituatie, impact op sociaal functioneren, pijnbeleving, 
motivatie etc. Voor sommige diagnoses is het duidelijk welke behandelopties ingezet moeten 
worden. Vaker echter zijn er verschillende behandelopties met elk voor- en nadelen en zal de 
keuze voor een bepaalde behandeling meer afhangen van de voorkeuren van de patiënt en de 
behandelaar. Gedeelde besluitvorming is een manier om met de patiënt tot een optimaal 
behandeltraject te komen. Er zijn verschillende instrumenten die gedeelde besluitvorming van 
arts en patiënt effectief kunnen ondersteunen, zoals keuzehulpen, option grids en 
patiëntversies van richtlijnen, en die de kwaliteit van het besluitvormingsproces verhogen. 
 
Stepped care 
We gaan er van uit dat behandelingen worden ingezet vanuit het stepped care principe. 
Binnen dit principe wordt zorg geboden vanuit een stappenplan: gestart wordt met de minst 
belastende effectieve behandeling en pas als deze onvoldoende resultaat oplevert worden 
complexere of zwaardere interventies aangeboden. Stepped care is een algemeen 
uitgangspunt en geen dwingende eis. Het ‘instapmoment’ is niet noodzakelijk bij stap 1 en er 
kunnen ook stappen worden overgeslagen als het klachtenpatroon waarmee de patiënt zich 
presenteert daartoe aanleiding geeft.  
 
Partijen in de zorg worden gedurende het gehele proces betrokken 
Het Zorginstituut streeft naar actieve samenspraak met partijen in de zorg. Dit komt ten 
goede aan de kwaliteit van de analyses en aan het draagvlak voor verbeteracties. In alle fasen 
van de systematische doorlichting betrekken we de verantwoordelijke partijen.  
Partijen worden via de koepels uitgenodigd voor verschillende overlegmomenten. Ook worden 
ze in de gelegenheid gesteld om te participeren bij de begeleiding van eventueel onderzoek 
door externe onderzoeksbureaus. Tenslotte vragen we partijen commentaar en suggesties te 
leveren op conceptversies van rapporten. 
 
Fasen van systematische doorlichting 
 
Voor het bevorderen van goede zorg voeren we een systematische doorlichting uit volgens een 
kwaliteits- of verbetercirkel zoals geïllustreerd in onderstaand figuur. Deze cirkel bestaat uit 
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vier opeenvolgende fasen: 
1. Screeningsfase 
2. Verdiepingsfase 
3. Implementatiefase 
4. Evaluatiefase 
 
 

 
 
Figuur 1: Verbetercirkel van Zinnige Zorg 
 
De verbetercirkel van Zinnige Zorg begint met de screeningsfase, waarin we een analyse 
maken van hoe de zorg op dat moment geleverd wordt (‘foto’). Op basis daarvan wordt een 
keuze gemaakt voor een aantal verdiepingsonderwerpen. In de tweede fase, de 
verdiepingsfase bepalen we per onderwerp het verbeterpotentieel. In de derde fase 
(implementeren) zijn vooral partijen in de zorg aan zet om de afgesproken verbeteracties uit 
te voeren. Tenslotte kijken we in de evaluatiefase in hoeverre de gestelde doelen bereikt zijn 
en of een nieuwe verbetercyclus gestart moet worden, met wellicht andere 
verbeterinstrumenten. Waar nodig kan het Zorginstituut haar wettelijke instrumenten inzetten 
(bijvoorbeeld duiden, adviseren tot inclusie of uitsluiting uit het pakket, doorzettingsmacht in 
het kader van de Meerjarenagenda1 indien er onvoldoende resultaat is bereikt. Hieronder 
beschrijven we de vier fasen van de verbetercirkel meer uitvoerig.  
 
Screeningsfase 
Het doel van de screeningsfase is de selectie van een aantal verdiepingsonderwerpen: 
onderwerpen met een mogelijk verbeterpotentieel voor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg 
door meer gepast gebruik van zorg. Deze onderwerpen worden samen met de onderliggende 
analyse vastgelegd in een rapport ‘Systematische analyse’, aangeboden aan partijen in de 
zorg en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

                                               
1
 De Meerjarenagenda biedt een overzicht over de gebieden van zorg waarvoor met voorrang kwaliteitsstandaarden, 

meetinstrumenten en informatiestandaarden (hierna: kwaliteitsproducten) worden ontwikkeld. Wanneer het Zorginstituut na 
overschrijding van de termijnen in de Meerjarenagenda constateert dat betrokken partijen in gebreke zijn gebleven, zal het 
Zorginstituut het initiatief of de coördinatie van de ontwikkeling van een kwaliteitsproduct overnemen. Dit wordt 
doorzettingsmacht genoemd. 
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Figuur 2 geeft weer hoe we in een systematische analyse verschillende bronnen raadplegen 
om te komen tot een goede onderbouwing van verdiepingsonderwerpen. De bronnen zijn o.a. 
de kwaliteitsstandaarden (richtlijnen, zorgstandaarden en –modules), wetenschappelijke 
literatuur, declaratie- en andere data en de partijen in de zorg. Daarbij verzamelen en 
analyseren we niet alle informatie tot in detail, maar wordt vanuit signalen uit de praktijk of de 
data, gericht gezocht om een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van de geleverde zorg in de 
huidige situatie. Hierbij kijken we naar het traject dat de patiënt doorloopt vanuit het 
perspectief (de “bril”) van het Zorginstituut, met de elementen die het Zorginstituut als goede 
en zinnige zorg definieert (zie toelichting in het vervolg). 

 
Figuur 2: Van bronnen naar verdiepingsonderwerpen in de screeningsfase 
 
De keuze van de verdiepingsonderwerpen is gebaseerd op de systematische analyse (aan de 
hand van de elementen van goede en zinnige zorg), de grootte van het onderwerp (aantal 
patiënten, ziektelast, budgetimpact), de verbeteringen die mogelijk zijn en wat de partijen in 
de zorg belangrijk vinden. 
 
Verdiepingsfase 
De verdiepingsfase volgt op de screeningsfase. Het doel van deze fase is om de wijze waarop 
de potentiële verbeteringen gerealiseerd kunnen worden zo concreet mogelijk te maken.  
 
Per onderwerp voeren we, opnieuw aan de hand van de elementen van goede en zinnige zorg, 
gedetailleerd onderzoek uit en vullen we ontbrekende kennis aan met extra data-analyses, 
wetenschappelijke reviews, praktijkonderzoek en/of literatuuronderzoek.  
 
Het eindresultaat wordt vastgelegd in een zogeheten Verbetersignalement. Hierin staat welke 
verbeteringen in de zorg en de gezondheid naar inhoud en omvang het Zorginstituut mogelijk 
acht en maken we een schatting van de omvang van de benodigde kosten (budgetimpact). We 
streven naar zo concreet mogelijke afspraken met partijen over verbeteracties. Ook het 
Verbetersignalement wordt aangeboden aan partijen in de zorg en aan de minister van VWS. 
 
Implementatiefase 
De implementatie is primair de verantwoordelijkheid van partijen in de zorg: patiënten, 
zorgprofessionals, instellingen en zorgverzekeraars. Ze vindt plaats conform de afspraken 
gemaakt in de verdiepingsfase. Het Zorginstituut kan in deze fase een ondersteunende en 
faciliterende rol hebben, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten, het 
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verstrekken van data en spiegelinformatie en het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Om de 
nakoming van afspraken qua inhoud en tijd te borgen kan het Zorginstituut de in het 
Verbetersignalement benoemde actiepunten die betrekking hebben op kwaliteitsstandaarden 
en meetinstrumenten op de Meerjarenagenda plaatsen.  
Het Zorginstituut rapporteert periodiek over de voortgang aan de verantwoordelijke partijen 
en aan de minister van VWS. 
 
Evaluatiefase 
In de evaluatiefase bekijkt het Zorginstituut samen met de betrokken partijen of de resultaten 
die benoemd zijn in het Verbetersignalement behaald zijn. Op basis daarvan bepalen we of er 
een nieuwe verbetercyclus gestart moet worden, met wellicht andere verbeterinstrumenten. In 
deze fase kijken we ook of alle benodigde informatie op een structurele wijze beschikbaar is. 
 
Elementen van goede en zinnige zorg 
 
Zowel in de screeningsfase als in de verdiepingsfase voeren we een analyse van de zorg uit. 
We hanteren hiervoor de “Elementen van goede en zinnige zorg”. Deze geven in hun 
samenhang een beeld van wat het Zorginstituut beschouwt als goede en zinnige zorg. Ze 
sluiten ook aan op onze kwaliteits- en pakketbeheerstaken. Het gebruikte analyseschema is 
als volgt: 
 
1. Kenbaarheid goede zorg      
Beschrijving van wat we weten over de beschikbaarheid van (inter)nationale 
kwaliteitsstandaarden (zoals richtlijnen), meetinstrumenten (vragenlijsten en indicatoren) en 
informatiestandaarden.2 Wij kijken of deze vindbaar zijn in onder andere het Register van het 
Zorginstituut. Een Registeropname geeft aan dat ze voldoen aan de procedurele criteria van 
het Toetsingskader3. We streven ernaar dat alles wat vindbaar is ook op Zorginzicht.nl wordt 
weergegeven. 
Bestaat er patiënteninformatie zoals een patiëntenversie van een richtlijn, of informatie over 
diagnose en behandeling op een website van een patiëntenvereniging, danwel op KiesBeter of 
thuisarts.nl?   
Zijn er keuzehulpen, option grids of uitkomstindicatoren die voor de patiënt relevant zijn, zoals 
maten voor kwaliteit van leven, PROMs4 en PREMs5? Op welke websites (openbare database 
en publieksinformatie) zijn deze te vinden? 
 
Naast de procedurele kant kijken we ook naar de inhoud van standaarden en richtlijnen: welke 
voor ons onderwerp relevante aanbevelingen worden gedaan en zijn de (aanbevelingen in) 
richtlijnen voldoende wetenschappelijk onderbouwd? Tot slot kijken we ook naar de aansluiting 
tussen eerste- en tweedelijnsrichtlijnen. 
 
2. Toepassing in de praktijk     
Hier kijken we aan de hand van verschillende bronnen (zoals declaratiedata, publicaties, 
formele en informele consultaties) hoe de uitvoering van de zorg in de praktijk plaatsvindt 
(waaronder de aansluiting tussen eerste en tweede lijn) en wat de experts ervan vinden. 
We relateren wat we in de praktijk hebben gevonden aan de aanbevelingen in 
kwaliteitsstandaarden. 

                                               
2
 Zorginstituut Nederland. Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden & meetinstrumenten 2015. Diemen, 2015. 

(Versie 2.0) 
3
 Zorginstituut Nederland. Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden & meetinstrumenten 2015. Diemen, 2015. 

(Versie 2.0) 
4
 PROMs: Patient Reported Outcome Measures: door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten van zorg zonder tussenkomst van 

een hulpverlener.  Bron: Zorginstituut Nederland. Begrippenkader gepaste zorg en praktijkvariatie. Diemen, 2015. Rapportnr. 
1504.  

5
 PREMs: Patient Reported Experience Measures: door de patiënt gerapporteerde beleving van de zorg zonder tussenkomst van 

een hulpverlener. Bron: Zorginstituut Nederland. Begrippenkader gepaste zorg en praktijkvariatie. Diemen, 2015. Rapportnr. 
1504. 
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3. Uitkomsten van zorg      
Wat heeft de patiënt aan de behandeling? Is er informatie over de kwaliteit van zorg en de 
uitkomsten van zorg, en is deze vindbaar voor zorgverleners, patiënten en burgers? Zijn er 
bijvoorbeeld complicatieregistratie, sterftecijfers na een operatie, ervaringen van patienten op 
uitkomsten of ervaringen (gemeten met  PROMs en PREMs)? En waar kunnen we  deze 
informatie vinden, bijvoorbeeld op websites als ZorginZicht.nl (openbare database), 
Kiesbeter.nl of Zorgkaartnederland.nl.  
 
4. Effectiviteit  
Is de zorg effectief? Als we de wetenschappelijke onderbouwing van de richtlijnen, (zoals 
beoordeeld onder element 1. Kenbaarheid goede zorg), van voldoende kwaliteit 
achten, hanteren we de aanbevelingen uit de richtlijnen als uitgangspunt voor goede zorg. 
Mochten de richtlijnen van onvoldoende kwaliteit, danwel gedateerd zijn dan kunnen we 
partijen er op wijzen dat actualisatie van richtlijnen gewenst is. Een formele beoordeling 
conform de door het Zorginstituut vastgestelde criteria inclusief een systematische review aan 
de hand van de GRADE-systematiek6 gebeurt indien de gesignaleerde knelpunten daar 
aanleiding toe geven en de aanbevelingen in de richtlijnen ontbreken of onvoldoende 
wetenschappelijk onderbouwd lijken te zijn.  
 
Een belangrijk onderdeel van een beoordeling van de effectiviteit zijn de uitgangsvragen, 
vervat in de zogenaamde PICOT: Patient –Intervention – Comparator  Outcome - Time. Voor 
welke groep patiënten is de zorg bedoeld en is dat de groep waarvoor onderzoek beschikbaar 
is? Welke behandeling of zorg wordt er geboden en is die zorg onderzocht? Met welke 
controlebehandeling (reguliere zorg, standaardtherapie) is die zorg vergeleken en wat voegt 
de aanbevolen zorg daaraan toe? En naar welke voor de patiënt relevante uitkomsten is 
gekeken om vast te stellen of de zorg effectief was en voor hoe lang?  
 
5. Kosteneffectiviteit7       
Kosteneffectiviteit geeft aan of de (meer)kosten van een behandeling in een redelijke 
verhouding staan tot de gewonnen effectiviteit. We kijken of de richtlijnen iets zeggen over 
kosteneffectiviteit, en naar (wetenschappelijke) literatuur. Waar we dat nodig achten voeren 
we een eigen kosteneffectiviteitsonderzoek uit. 
 
6. Noodzakelijkheid8  
Hierbij kijken we of de zorg behoort tot het domein van de basiszorgverzekering en of het om 
kosten gaat die mensen eventueel zelf kunnen betalen. Bij die afweging gaat het om twee 
verschillende aspecten: de ernst van de ziekte (ziektelast) en de maatschappelijke noodzaak 
om een behandeling ook daadwerkelijk te verzekeren. Waar de nadruk bij ziektelast ligt op de 
medische noodzakelijkheid, ligt deze bij ‘noodzakelijk te verzekeren’ op de 
verzekeringsnoodzaak.  
 
7. Uitvoerbaarheid9      
Zorg moet uitvoerbaar zijn, anders kan het niet geleverd worden. Het element uitvoerbaarheid 
geeft aan of voldaan is aan de randvoorwaarden en de houdbaarheid van het deel uitmaken 
van een interventie in het basispakket. Relevant daarbij zijn o.a. draagvlak, organisatie (van 
zorg, indicatie en administratie), bekostiging, jurisdictie en ethiek. Hier hoort bijvoorbeeld ook 
bij of er een bekostigingstitel (prestatiebeschrijving) is voor een interventie die deel zou 
moeten uitmaken van het basispakket. 
 

                                               
6
 Zorginstituut Nederland. Beoordeling stand van wetenschap en praktijk. Definitief geactualiseerde versie. Diemen, 2015.  

7
 Zorginstituut Nederland. Kosteneffectiviteit in de praktijk. Diemen, 2015.  

8
 Zorginstituut Nederland. Pakketbeheer in de praktijk deel 3. Diemen, 2013. (pagina 33 e.v./43 e.v.) 

9
 Zorginstituut Nederland. Pakketbeheer in de praktijk deel 3. Diemen, 2013. (pagina 33 e.v./43 e.v.) 
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8. Samenhang in de kwaliteitscirkels 
Hier kijken we of er gewerkt wordt met kwaliteitscirkels die erop gericht zijn om de zorg te 
verbeteren, wie zich hiermee bezighouden en wat de onderlinge samenhang van de 
kwaliteitscirkels is.  
 
Verschil screenings- en verdiepingsfase 
 
De bril waarmee we naar de zorg kijken is in principe in alle fasen van de doorlichting 
hetzelfde, uitgaande van de hiervoor genoemde acht elementen. Wel verschillen aard en 
intensiteit van de systematische analyse soms in de screenings- en in de verdiepingsfase. De 
terminologie geeft al aan dat het bij de eerste een globale inventarisatie betreft, op 
aandoening (ICD-10) niveau, en dat in de verdiepingsfase meer gedetailleerd naar de 
geselecteerde onderwerpen wordt gekeken. In die fase is ook vaker sprake van het 
combineren van verschillende databronnen. 
 
Het gebruik van gegevens bij de analyse 
 
Binnen het programma Zinnige Zorg maken we regelmatig gebruik van kwantitatieve 
gegevens. Zorgvuldig gebruik daarvan is vanwege de kwaliteit van de analyse, de acceptatie 
van de bevindingen en de bescherming van de privacy van uitdrukkelijk belang. Het 
Zorginstituut onderkent dit belang expliciet en neemt alle benodigde maatregelen om 
zorgvuldig met de beschikbare gegevens om te gaan. Hieronder lichten we kort de kern toe 
van de wijze waarop we met kwantitatieve gegevens omgaan.  
 
Aan de hand van zorginhoudelijke vragen doet het Zorginstituut data-onderzoek naar hoe zorg 
uit het basispakket in de praktijk wordt toegepast.10 Hiervoor verzamelen we informatie uit 
vele bronnen: van gesprekken met belanghebbenden tot wetenschappelijke publicaties, van 
cijfers van het RIVM tot declaratiegegevens.  
 
Voor een deel gaat het daarbij om kwantitatieve gegevens en veelal om declaratiedata zoals 
het Declaratie Informatie Systeem (DIS), Zorg Prestaties en Declaraties (ZPD), en Genees- en 
hulpmiddelen Informatieproject (GIP). We zorgen bij het gebruik van data voor optimale 
borging van veiligheid en privacy door verschillende maatregelen. Zo gebruikt het 
Zorginstituut gegevens op gepseudonimiseerd persoonsniveau, over meerdere jaren en vanuit 
verschillende, voor een specifieke vraag te combineren gegevensbronnen.  
 
We gebruiken declaratiedata om een indruk te krijgen van de praktijk van de zorg. 
Declaratiedata zijn een reflectie van de registratiepraktijk en niet altijd van de daadwerkelijk 
geleverde zorg. Desalniettemin zijn deze data wel een belangrijke, en soms zelfs enige, 
informatiebron en kan deze waardevolle signalen geven over de kwaliteit van de zorg. Nadere 
verkenning van de mogelijkheid van gebruik van andere databronnen is onderwerp van 
onderzoek, in samenwerking met VWS en andere partijen in de zorg. 
 
De bescherming van de privacy staat voorop. De gebruikte persoonsgegevens zijn daarom 
gepseudonimiseerd en niet herleidbaar tot individuen. Desondanks worden ze wel beschouwd 
als bijzondere persoonsgegevens en betrachten we uiterste zorgvuldigheid ten aanzien van de 
analyses, met inachtneming van geldende wetgeving. De gegevens worden alleen gebruikt 
voor vooraf gedefinieerde onderzoeksopdrachten/analyses, worden niet beschikbaar gesteld/ 
gebruikt voor andere doeleinden en niet verspreid. De resultaten van de analyses worden 
gepubliceerd op een niveau waarbij ze niet herleidbaar zijn tot het niveau van individuele 
personen, patiënten, verzekeraars of zorgaanbieders. 
 
 

                                               
10

 Ook aansluitende gebieden zoals preventie, zelfzorg of andere buiten het basispakket vallende zorg kunnen aan de orde komen, 
vanuit het uitgangspunt dat we integraal naar het zorgtraject kijken. 


