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A Aan het Merwedekanaal in Utrecht ligt een minia-

tuurstukje Miami. Althans, zo zou je de verdwaalde 

art deco-villa die zakenman Jan Jongerius hier in 

de jaren dertig liet optrekken best kunnen noemen.  

Doordat zijn bedrijfsvervoer gaandeweg motori-

seerde kwam hovenier Jongerius in 1921 in contact 

met de Texas Company (Texaco). In opdracht van 

dit Amerikaanse oliebedrijf plaatste hij door heel 

Nederland Texaco benzinepompen.  

Als  logistiek en innovatie op Amerikaanse leest 

kernwoorden zijn in Jongerius’ carrière, dan is Villa 

Jongerius niet zo’n gekke locatie voor een avond 

over value based healthcare. Zo’n dertig bestuur-

ders, beleidsmakers en adviseurs uit de zorg zijn 

aanwezig bij een ontmoeting en petit comité met 

Harvard-hoogleraar Robert S. Kaplan. Een dag  

later trekt Kaplan, die samen met collega Michael 

Porter geldt als één van de grondleggers van value 

based healthcare, in de Jaarbeurs een volle zaal. 

Belangstelling
De Nederlandse belangstelling voor value based 

healthcare of VBHC – zoals het ongemakkelijke 

acroniem wil – reikt verder dan brainstorms en 

congressen. Op steeds meer plekken in de zorg 

krijgt het inmiddels dik tien jaar oude concept 

hier te lande vorm. Maar liefst drie verschillende 

ziekenhuisnetwerken hebben zich expliciet aan het 

concept verbonden. Als eerste was er de zeven leden 

sterke Santeon-ziekenhuisgroep. Vorig jaar volgden 

Alrijne, Diakonessenhuis Utrecht en Tergooi met 

een eigen netwerk. Daarnaast hebben het Albert 

Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Zie-

kenhuis, Máxima MC en Rijnstate onder de naam 

mProve de handen ineen geslagen. Ook ziekenhuis-

overschrijdend is de Nederlandse Hart Registratie 

(NHR) dat alle hartcentra tracht te mobiliseren 

rond het thema VBHC. En dan zijn er tal van zieken-

huizen die op min of meer individuele basis stappen 

zetten richting VBHC, zoals het Erasmus MC, VUmc 

en Maastricht UMC+.    

 
Duiden 
Ook de geestelijke gezondheidszorg laat zich inmid-

dels niet onbetuigd, getuige de oprichting van de 

stichting Volante, waarbinnen vier ggz-aanbieders 

zich samen sterk maken voor waardegerichte ggz.  

En dan zijn er ook nog de zorgverzekeraars die vrij-

wel allemaal experimenteren met vormen van waar-

degedreven zorginkoop en integrale tarieven.

Betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit, op al deze 

punten kent de Nederlandse zorg grote uitdagingen. Heeft 

value based healthcare het antwoord hierop of gaat de me-

thode aan eigen succes ten onder?  
Door Philip van de Poel 

Sturen op waarde: 
  ei van Columbus of lege dop
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In het project ‘Telemonitoring en big data’ wordt een wearable ontwikkeld waarmee 

Parkinson- en Tremorpatiënten hun ziektebeeld hoogfrequent kunnen monitoren en delen. 

Projectleider Pieter Kubben vertelt.

“Ondanks dat er prachtige platforms als Parkinsonnet 

zijn, waar patiënten kunnen delen hoe ze met hun 

ziekte omgaan, zijn we nog niet in staat om dergelijke 

neurologische aandoeningen op day-to-day basis goed 

te monitoren. Het komt erop neer dat we de patiënt op 

de poli vragen hoe het met ze gaat, of ze een dagboek 

bij laten houden. Dat kan veel slimmer, frequenter en 

vooral objectiever, zodat de behandeling beter en nog 

gepersonaliseerder kan worden gemaakt. Daarom zijn wij 

een wearable gaan ontwikkelen die enerzijds permanent 

iemands bewegingspatronen meet en anderzijds een 

aantal keren per dag enkele vragen aan de patiënt stelt over 

diens welbevinden. Experience sampling heet dat. Op het 

bijbehorende webplatform gaan we de daaruit resulterende 

informatie verzamelen en analyseren.” 

NeuroMind

Pieter Kubben is neurochirurg aan het Maastricht UMC en 

projectleider voor het project ‘Telemonitoring en big data’. 

Dat programma is onderdeel van het Citrienprogramma 

eHealth. Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt 

duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de 

gezondheidszorg te ontwikkelen.

Kubben is niet de eerste de beste. Hij ontwierp de app 

NeuroMind, die uitgroeide tot de nummer 1 app voor 

neurochirurgie wereldwijd. In eerste instantie wilde 

hij de applicatie waar hij nu aan werkt laten werken 

op commerciële wearables als de Apple Watch. “Maar 

al snel bleek dat we voor betrouwbare metingen 

een gyroscoop nodig hebben. En die gebruikt zoveel 

energie dat dat horloge het maximaal 2 uur volhoudt.” 

Daarnaast blijkt de nauwkeurigheid van de sensoren 

op consumentenapparaten onvoldoende en bleek het 

feit dat ze slechts aan één kant meten een handicap. 

“Neurologische aandoeningen als de ziekte van Parkinson 

vertonen meestal een asymmetrisch patroon in het lichaam, 

dus je moet aan beide kanten meten.” Er restte niets anders 

dan een eigen wearable ontwikkelen en daarvoor kwam de 

Citrien-subsidie op het juiste moment.

Vragen

“Het prototype is af”, zegt Kubben. Komende maanden 

wil hij het gaan testen op 20 proefpersonen en een 

haalbaarheidsstudie doen. “Of het werkt, of mensen het 

gebruiken, wat voor kennis het oplevert en of we een begin 

van een model kunnen bouwen voor de correlatie tussen 

metingen en ervaringsvragen.”

Ondertussen wordt onderzocht wat de beste vragen zijn 

die het systeem aan patiënten kan stellen. Kubben: “Twee 

promovendi bij ons werken daar hard aan. De komende tijd 

gebruiken we om ook daar duidelijkheid over te krijgen.”

‘Met de Apple Watch lukt dit niet’

PROJECT TELEMONITORING 

EN BIG DATA

Het NFU programma e-Health wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit artikel is onderdeel van een reeks artikelen en is gemaakt  

in samenwerking met BSL. Meer informatie vindt u op www.nfu-ehealth.nl
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Onder de ronkende titel Rede-

%ning Healthcare publiceerde 

Michael E. Porter in 2006 

samen met co-auteur Elizabeth 

Teisberg zijn spraakmakende 

exposé over de in zijn ogen 

falende gezondheidszorg. In de 

volledige titel maken de auteurs 

ook hun feitelijke bedoeling 

duidelijk: Creating Value-Based 

Competition. Oftewel: zorgaan-

bieders moeten gaan concur-

reren op uitkomsten. De weg 

hier naartoe telt volgens Porter 

zes stappen: geïntegreerde 

zorgpaden, heldere uitkomst- en 

kostenmaten, gebundelde beta-

ling, ontschotting,  verruiming 

van de geograPsche schaal en 

de introductie van (digitale) 

techniek.  

De weg naar 
VBHC ‘Zorg heeft als enige sector

     de unieke eigenschap dat er 
 altijd druk is op het budget’

Patiëntwaarde • Kwaliteitsverbetering • Kostenbeheersing

Hoe moeten we de aandacht voor VBHC duiden? 

Dat is niet zo ingewikkeld, gelooft zorgeconoom 

Marcel Canoy. “Zorg heeft als enige sector de unieke 

eigenschap dat er altijd druk is op het budget. Door 

vergrijzing, technologie en dure geneesmiddelen 

moet de minister van VWS altijd kijken of het nog 

wel uit kan mét behoud van kwaliteit en toegang. 

Logisch dus dat ook aanbieders en betalers kijken 

of de zorg op een andere manier georganiseerd kan 

worden en wel zo dat het goed is voor de patiënt 

zonder dat het duurder wordt. In dat kwadrant zijn 

ze constant op zoek naar ideeën en VBHC is zo’n 

idee.”

Senior beleidsadviseur Eric van der Hijden van 

zorgverzekeraar Zilveren Kruis  ziet een tweele-

dige verklaring voor de groeiende populariteit van 

VBHC. “Wij denken dat VBHC-concepten als waar-

de en uitkomsten zorgverleners meer inspireren 

dan de transparantiediscussie die we een hele tijd 

gevoerd hebben. Dit gaat ook over het verbeteren 

van de zorg zelf. Ook het feit dat het een internatio-

nale context kent, maakt het groter.” 

Geen zorgachtergrond 
Daarbij sluit VBHC in Van der Hijdens ogen 

naadloos aan bij de Nederlandse aard. “We zijn 

een praktisch volk, dat het liefst gewoon aan de 

slag gaat. Bij value based inkoop zijn de bestaande 

prestaties het uitgangspunt. Je hoeft het stelsel niet 

te veranderen. Dat is de charme van de methode. 

Normaal moet je langs de NZa voor een betaaltitel. 

kun je aan de slag. Als we het moeten hebben van de 

evidence based-oplossing die op alles een antwoord 

heeft, kunnen we nog lang wachten. “     

De stroom activiteiten die nu onder de vlag van 

VBHC wordt ontplooid, lijkt Van der Hijdens gelijk 

te staven. Toch is er in het veld ook uitgesproken 

kritiek op de methode. VBHC zou oude wijn in 

nieuwe zakken zijn, methodologisch twijfelachtig, 

onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd en door 

de nadruk op uitkomstregistratie ook nog eens te 

ingewikkeld en bureaucratisch.  

Wat menigeen dwars zit is dat grondlegger Michael 

Porter en de zijnen geen zorgachtergrond hebben.  

Voordat Harvard-hoogleraar Porter in 2006 zijn 

pijlen op de zorg richtte (zie kader), hield hij zich als 

bedrijfseconoom uitvoerig bezig met de vraag hoe 

bedrijven concurreren. Succesvolle bedrijven doen 

dit wat Porter betreft niet zozeer door de prijzen te 

dumpen, maar door waarde voor de afnemer toe te 

voegen. Ergo; ze laten zich bij al hun beslissingen 

leiden door de vraag wat de klant wil en verwacht 

als het op waarde aankomt.

  

Formule voor patiëntwaarde 
Toen Porter zijn model op de zorg losliet, moest 

hij constateren dat het in deze sector anders werkt. 

Volgens Porter omdat de waarde voor de patiënt 

onvoldoende aandacht krijgt dan wel op een ver-

keerde manier wordt vastgesteld. Zodoende krijgen 

met onjuiste keuzes en dure, suboptimale zorg 

als gevolg. Geheel in lijn met zijn bedrijfskundige 

achtergrond stelde hij voor de bepaling van de pa-

tiëntwaarde een mooie formule op; patiëntwaarde = 

uitkomsten van zorg : kosten.   

Volgens de critici valt de patiëntwaarde helemaal  

niet via een dergelijke formule af te leiden. Het 

gebruik ervan dient slechts om het primaat van de 

cijfertjes te bewerkstelligen en doet geen recht aan 

de intrinsieke waarde van de zorg. Meer ideologisch 

angehauchte tegenstanders zien in VBHC niet meer 

dan een vehikel om de zorgsector een wezens-
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‘Je krijgt een compleet andere 
    mindset in het gesprek tussen
 aanbieder en verzekeraar’

Kwaliteit loont

‘Vaker operaties overdoen? Zie-

kenhuis krijgt minder betaald’ 

Met deze kop maakte de NOS 

op 2 april het experiment met 

de waardegedreven inkoop van 

hartzorg van de Nederlandse 

Hartregistratie (NHR), Menzis 

en tien ziekenhuizen wereldkun-

dig. Binnen dit nieuwe model 

wordt niet langer productie, 

maar kwaliteit beloond. Lei-

draad vormen de voor patiënten 

relevante uitkomsten. Hoe beter 

een patiënt herstelt , hoe meer 

het loont. Omgekeerd kunnen 

mindere uitkomsten ook Qnanci-

ele consequenties hebben. Voor 

Hartpatiënten Nederland reden 

om te waarschuwen voor risico-

selectie. Een onnodige angst, 

aldus de initiatiefnemers.  Zo zit 

er een correctie op zorgzwaarte 

in de nieuwe systematiek en 

blijven zware patiënten met 

een grote kans op ongunstige 

uitkomsten er buiten. 

vreemd marktmodel op te dringen. 

Algemene principes
Wat econoom Canoy betreft is er “met de basisprin-

cipes weinig mis. Maar dat in de Nederlandse zorg 

de schotten een issue zijn, daar hebben we Porter 

niet voor nodig. Een ander achterliggend idee is 

dat je bij alles wat je doet een kosten-baten analyse 

gezondheid of welbevinden van patiënten. Daar 

kun je als econoom moeilijk op tegen zijn. Maar dat 

zijn eigenlijk hele algemene principes, waarvan niet 

uitrolt. Wat mij betreft moeten aanbieders vooral 

vertellen wat ze aan het doen zijn en duidelijk uitleg-

gen waarom het goed is. Dan mogen ze het VBHC 

noemen of iets anders, aan dat label hecht ik niet 

zoveel.” 

De vraag wat VBHC nu precies is, heeft zeker zijn 

weerslag op de discussies over de werkzaamheid van 

de methode. Waar voor de één alleen de Porteriaan-

se zes punten-aanpak inclusief integrale zorgpaden, 

dito betaalmodellen en continue verbetermethode 

onder VBHC valt, is voor de ander alles van Lean, 

Six Sigma, populatiebekostiging tot Triple Aim van 

hetzelfde uitkomstgedreven laken een pak.  

“VBHC is fundamenteel anders”, gelooft Ward 

Bijlsma, manager zorg bij zorgverzekeraar Menzis. 

“De lean-methodiek richt zich met name op het 

proces. VBHC kijkt voorbij het proces naar wat 

het eindresultaat van het proces is. Uiteindelijk is 

dat waar het om draait. Neem de behandeling van 

protstaatkanker. Daar gelden voor de patiënt maar 

drie echt belangrijke uitkomstwaarden: is de tumor 

er uit, ben ik niet incontinent en kan ik normaal 

seksueel functioneren.”

Als oogarts komt Bijlsma van de andere kant van 

het spectrum. “Natuurlijk is er tijdens de studie 

aandacht voor  wetenschappelijk publiceren, maar 

niet voor het gestructureerd evalueren van eigen 

handelen op basis van uitkomsten voor de patiënt. 

Eén van de oogartsen bij wie ik stage deed zei: 

Ward, kijk met regelmaat naar het resultaat van wat 

je doet. Daarna ben ik mijn eigen systeempjes gaan 

gebruiken waarin ik dat allemaal bijhield. Dan pas 

kun je verklaren welke technieken je hebt gebruikt 

en waarom het bij de ene goed is gegaan en bij de 

ander minder. Eigenlijk verbazingwekkend dat 

iemand in een ander ziekenhuis me daar voor het 

eerst op wees  toen mijn opleiding al klaar was.”     

De kracht van VBHC zit volgens Bijlsma in het 

feit dat de methode de wereld van professional, 

aanbieder en zorgverzekeraar  met elkaar verbindt. 

“Zorgverzekeraars gaan over het geld en hebben een 

kostenbeheersingsrol en professionals gaan over 

kwaliteit. Het mooie van VBHC is dat het die twee 

elementen samenbrengt. Primair gaat het om kwa-

liteitsverbetering, dan pas over kosten.  Wat we zien 

is dat investeren in kwaliteit de kosten verlaagt. Dat 

komt omdat een aanzienlijk deel van de kosten in 

vervolgzorg zit, die nodig is omdat het de eerste keer 

niet goed is gegaan. Als ik met die dokter praat over 

kwaliteitsverbetering begrijpen we dankzij VBHC 

alle twee heel goed dat daar ook een prijskaartje 

aanhangt.”  

Risicoselectie

“Wanneer dokters en verzekeraars over zorginkoop 

spreken, zijn dat normaal gesproken niet de meest 

inspirerende gesprekken, omdat ieder vanuit eigen 

positie redeneert”, zegt directeur zorginkoop Olivier 

Gerrits van Zilveren Kruis. “Met VBHC krijg je een 

ander gesprek omdat het over handelingsruimte 

gaat.  De vraag is hoe de professional de zorg beter 

kan maken en hoe  wij dat als verzekeraar zo goed 

mogelijk kunnen faciliteren.”    

“Je krijgt een compleet andere mindset in het 

gesprek tussen de aanbieder en de verzekeraar als 

je kijkt naar integrale zorg en de patient journey”, 

vindt ook Zilveren Kruis-collega Van der Hijden. 

“Je kijkt namelijk niet meer naar de kosten van een 

individuele DOT, maar je kijkt naar de prijs van het 

pakket. Een integraal tarief betekent ook die ander 

vrijheid geven en vertrouwen. Dat is wennen, want 

we leven allemaal in een wereld van governance 
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Naar de kern

Het wiel is een briljante ontdek-

king, maar moet natuurlijk 

niet telkens opnieuw worden 

uitgevonden. Hetzelfde geldt 

in zekere mate ook voor value 

based healthcare. Om de grote 

stroom initiatieven en ideeën op 

dit gebied hier te lande in goede 

banen te leiden hebben ver-

schillende partijen –waaronder 

kennisinstituten, zorgaanbie-

ders en private partijen – onder 

de naam Qruxx.nl een nieuw 

digitaal platform in het leven 

geroepen.  Zoals de van het 

Latijn afgeleide naam al zegt wil 

Qruxx naar de kern van de zaak. 

Primair gaat het platform zoveel 

mogelijk kennis over en erva-

ring met VBHC en aanverwante 

methodes verzamelen, delen 

en verspreiden. Op deze manier 

hoopt Qruxx een praktische gids 

en hulp te zijn voor iedereen die 

in de zorg gestructureerd met 

kwaliteitsverbetering bezig is.

Voor meer informatie over 

VBHC, zie: www.qruxx.nl

Patiëntwaarde • Kwaliteitsverbetering • Kostenbeheersing

en verantwoording. Nu maak je een contract voor 

drie jaar en zeg je: ik geef jou de vrijheid. Het is een 

andere manier van balans zoeken tussen zekerheid 

en vrijheid. Dat kost van beide kanten tijd.”

Dat niet alleen verzekeraars en zorgverleners 

moeten  wennen, maar ook patiënten, blijkt uit 

de recente Menzis-pilot rond de waardegedreven 

inkoop van hartzorg (zie kader). Hoewel Menzis het 

project naar eigen zeggen uitvoerig had afgestemd 

met patiënten ontstond er onder een deel van hen 

gevaar van cherry picking en risicoselectie waren 

voor de Kamerfractie van de SP weer reden om 

vragen aan minister Bruins te stellen. “Als ik er op 

terugkijk hebben we met name aandacht gegeven 

aan het onderwerp kwaliteitsverbetering”, reageert 

Bijlsma. “Daarin hebben we beperkt stil gestaan 

bij het gegeven dat er ook risico’s aan zoiets zitten, 

terwijl we echt maatregelen hebben genomen om 

patiëntselectie voor te zijn. Dat heeft niet zo goed in 

de communicatie gezeten. Dan krijg je in de media 

frames die alle aandacht trekken. Naar aanleiding 

daarvan hebben we opnieuw stappen gezet om 

iedereen te informeren. Nu zeggen veel partijen: oh, 

na uitleg snap ik wel dat het eigenlijk heel netjes in 

elkaar zit en er geen reden tot zorg is.” 

“Ik snap goed dat het publiek denkt dat een aanbie-

der aan selectie gaat doen, als hij alleen maar be-

taald wordt wanneer hij complicaties vermindert”, 

zegt Zilveren Kruis-adviseur Van der Hijden. “Het 

verzekeringsrisico moet altijd bij de verzekeraar 

liggen. Dat kan nooit bij een aanbieder liggen. Dan 

ontstaan er verkeerde prikkels. Maar wij betalen 

juist dat integrale tarief, zodat aanbieders geld 

kunnen vrijspelen voor klanten waar ze nu weinig 

aandacht voor hebben.”

Wat Canoy betreft zijn de pogingen van verzeke-

raars om waardegerichte zorg te stimuleren ook een 

les in public relations. “Wat mij elke keer opvalt is 

dat verzekeraars niet zo handig zijn in het framen 

van zulke initiatieven. Alleen VGZ heeft dat met 

‘Zinnige zorg’ handiger aangepakt. ‘Zinnig’ klinkt al 

snel aaibaar. Ziekenhuizen belonen die zelf mogen 

bepalen hoe  ze minder zorg kunnen leveren, daar 

kan niemand op tegen zijn. Het initiatief van Menzis 

riep mogelijk associaties op met dingen die je niet 

moet willen. Of dat terecht is, is de vraag, maar dit 

soort initiatieven vallen of staan bij de publieke 

perceptie.”

 
Rode lampjes
Perceptie speelt als het over VBHC gaat ook op een 

ander punt een sleutelrol, gelooft Canoy. “Er is het 

gevaar van windowdressing. Net als bij alle trends 

en hypes die bedacht zijn door mensen van enige 

standing met leuk klinkende Engelse termen is het 

aantrekkelijk om allerlei vormen van hobbyïsme 

te bedrijven. Gooi er een likje verf over, noem het 

VBHC en iedereen denkt dat het geweldig is. Net als 

die bedrijven die alles groen gaan noemen, terwijl 

het alleen maar marketing is. Hoe meer Engelse 

kreten en modieuze management-termen, hoe 

verdachter het wat mij betreft is. Als aanbieders of 

verzekeraars het niet gewoon kunnen uitleggen, dan 

gaan bij mij rode lampjes branden.” 

“Het is natuurlijk een nieuwe hype dus is er de 

neiging om alles wat we altijd al deden onder het 

label van VBHC te brengen”, zegt Gerrits. “Voor ons 

geldt: we zijn kritisch in waar we wel en geen geld, 

tijd en energie in steken. We hebben er bewust voor 

gekozen om het niet gelijk breed in te zetten. We 

kiezen voor een aantal verschillende trajecten om 

echt te begrijpen hoe het werkt. Het positieve is dat 

er in Nederland relatief veel initiatieven zijn, waar-

door je met elkaar kunt verkennen wat het oplevert. 

De consequentie daarvan is dat iets minder snel 

gaat. Ik denk wel dat dit de manier is om het een 

plek te geven in het reguliere spel van afspraken en 

samenwerking tussen aanbieders en verzekeraars. 

VBHC  moet niet een nieuw mantra zijn. We hebben 

in de zorg wel vaker gezien dat een middel een doel 

wordt. Het risico is dat VBHC daardoor zijn potenti-

eel niet  waarmaakt en iedereen over drie jaar zegt: 

weer een hype die is overgewaaid.” 

Meer info en debat over VBHC: www.qruxx.nl 


