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Samenwerken aan Zinnige Zorg



Goede en betaalbare zorg: 
VGZ zet in op het voorkomen van onnodige zorgconsumptie

Drijfveren om overbodige zorg te voorkomen
• Inleven in de patiënt/cliënt/werknemer: Snel en goed geholpen
• Solidariteit binnen ons systeem
• Beheersing van stijgende zorgkosten
• Minder verzuim

Voorliggende dilemma’s
• Transparantie in informatie
• Versnippering (besparingen zijn vooral zichtbaar op papier)
• Een pionierende zorgaanbieder ziet de omzet dalen
• Reputatie & vertrouwen



Voorbeeld van het versnipperde business case dilemma

De theoretische business case versus de versnipperde business case
Voorbeeld van geldstromen
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De business case op papier
• Investeer in medicatie reviews 
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Ziekenhuizen die investeren in kwaliteit worden geconfronteerd
met omzetreductie

‘Productie’ ziekenhuis

‘’Kwaliteit’ ziekenhuis



Strategie: reductie van (onnodige) zorgconsumptie door kwaliteitsinitiatieven

• Allianties/partnerschap gerealiseerd met een selecte groep ziekenhuizen&zorginstellingen
• Dokter/professional in the lead met de patiënt centraal
• Inschatting van de impact op de kosten
• Partners is financiële zekerheid geboden voor teruglopende omzet als gevolg van de initiatieven
• We garanderen dus stabiliteit voor de zorginstelling, in ruil voor hun maximale inzet om initiatieven te identificeren die 

zorgconsumptie reduceren.

• Geteste initiatieven laten we landen bij andere zorgaanbieders
• Afspraken met zorgaanbieders over aanpak, kwaliteit en kosten
• Afspraken met zorgaanbieders over snelle zorg en voorkomen van overbodige behandelingen
• Voorlopers zullen gestimuleerd worden: langlopende contracten, betere financiële verdeelmodellen
• Sturen op bezuiniging op basis van de resultaten van onze best practices
• Volume kanaliseren richting de zorgaanbieders die onze best practices implementeren
• Zorgaanbieders die onze best practices niet implementeren korten op hun budgetten
• Opstarten Pilot ‘Zinnige Zorg voor werkend Nederland’ en co-creatie van producten en services 
• Medewerkers helpen de juiste keuze te maken: informatie geven via werkgevers en persoonlijk zorgadvies

Stap 1: 
Identificeren

kwaliteits-
initiatieven

Stap 2: 
Uitrollen

kwaliteits-
initiatieven

Bij VGZ bevinden we ons momenteel in stap 2



Voorbeelden van Zinnige Zorg Zakelijk

• Sligro

• Innovo

• Radboud



Voorwaarden
• Behoud keuzevrijheid (van zorgaanbieders)

• Klik met zorgverlener 

• Op tijd communiceren (niet op moment van 

klacht)

• Spreken over specialismes (niet algemene 

kwaliteit)

• Nadruk niet op snelheid leggen van de 

behandeling

• Minimale rol voor de werkgever

• Privacy waarborgen



Win-win-win-win
medewerker, werkgever, zorgaanbieders en zorgverzekeraar

• Besparing op verzuimkosten, verbetering 
van goed werkgeverschap

• Sneller herstel, snellere werkhervatting, 
verbetering van duurzame inzetbaarheid

• Betaalbare zorgverzekering, 
nu en in de toekomst

• Vergroting van de waarde van het 
zorgcollectief en verbetering van het 
partnership




