
Doelmatigheid van zorg 2017: Doelmatig en 

kostenbewust leren denken en werken  
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Drs. David Jongen 

Voorzitter Raad van Bestuur  

Zuyderland  

Opleiden tot doelmatige dokters: 

rolmodel, cultuur en eigenaarschap 



1. Aanleiding  

2. Rol van de beroepsgroep  

3. Voorbeelden Zuyderland 

 



Stijging van het budgettair kader 

ziekenhuizen (BKZ) 

21.65021.32420.352

2017 2016 2015 

+6% 

MBI - kader  

[’000] 



CPB verwacht in de periode 2018-2021 

een groei van netto zorguitgaven 

5,0% 

CPB MLT raming zorgverzekeringswet 2018-2021 

2,9% 

Nominale groei 

Reële groei 

Volumegroei 

3,5% 

 1% groei is 

ongeveer €217 

miljoen 



Ontwikkelingen 

 Werkdruk neemt toe 

 Ziekteverzuim neemt toe 

 Wachtlijsten nemen toe 

 Investeringen dalen 

 Kosten dure geneesmiddelen stijgen 

 Zorgvraag neemt toe door economische groei 

 Zorgvraag ouderen stijgt sneller dan demografie 

 Complexiteit van zorg neemt toe 

 Substitutie komt onvoldoende van de grond 

 Van 3e naar 2e lijn  

 Van 2e naar 1e of 0e lijn 



Doelmatigheid landelijk 

Stringent pakketbeheer 

 Zorginstituut onderzoekt zorg op effectiviteit 

 Gevolg is taakstelling voor ziekenhuizen: 

 2017: €125 miljoen 

 2018: €150 miljoen 

‘Beter niet doen’- lijst van NFU en FMS 

 1300 behandelingen waarvan effectiviteit niet is 

bewezen en dus niet uitgevoerd dient te worden 

 Onnodige behandelingen (niet opgenomen in 

richtlijnen) die toch worden uitgevoerd 

(bewustwording) 
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Een doelmatigheidscultuur 

creëren…  

 

…kunnen we dat als 

beroepsgroep en opleiding? 



Doelmatigheidscultuur beroepsgroep 

en opleiding 

Kennis Rolmodel 

Reflectie Support 

Cultuur 
 Eenduidig 

 Transparant 

 Consequent 



In de praktijk is het niet zo makkelijk (1) 

NU.nl: ‘Huisartsen schrijven 

antibiotica voor tegen richtlijnen in’ 

 

 Geen gedeelde visie 

 Geen ondersteunende omgeving 

 Geen rolmodellen 

 Geen doelmatige cultuur 

 

 Verwarring, onduidelijk beleid, 

ondoelmatige situaties 



In de praktijk is het niet zo makkelijk (2) 
Onnodige behandelingen: 

 Kijkonderzoek bij knieklachten: lang niet 

altijd zinvol  

 Zware medicijnen voor patiënten die lijden 

aan longziekte COPD: vaak niet nodig 

 40% van de verrichtingen over medicatie, 

30% over diagnostiek. 

 

Gebrek aan kennis? Eigenaarschap? 

Rolmodellen? 

 

 Antwoord blijft: eenduidig, transparant 

en consequent zijn! 

 

 



Laten we binnen onze eigen 

opleiding en beroepsgroep één 

front vormen…  

 
…Eenduidigheid creëren en streven naar 

zowel doelmatigheid van zorg als 

doelmatig handelen…  

 

…en dat al in de opleiding aanleren! 
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Zuyderland  

Hoe gaat Zuyderland om met het bespreken 

van (on)doelmatigheid, creëren van een cultuur 

die doelmatigheid hoog in het vaandel draagt 

en waarbij de opleiding gebaat is met het 

integreren van dit thema binnen de 

vervolgopleidingen?  

  

 

 

 

     

 

 





Opleidingsspecifiek: thema-lunches 

Doel: 

 Bottum-up initiatieven van AIOS 

ondersteunen en aanmoedigen 

 Bewustwording van doelmatigheid 

creëren binnen opleiding 

Voorbeeld initiatieven van AIOS: 

 Urologie: Verbeteren order systeem 

protocollaire en cito (laboratorium) orders  

 Chirurgie: Routinematige X-thorax bij opvang 

van patiënten met een heupfractuur 

MEET & 

LEARN 



Organisatiebreed: Project Duurzame 

Zorg 
Benchmark Zuyderland met 14 ziekenhuizen 

op kosten en behandelmix met als doel: 

 Kwaliteit van zorg bevorderen 

 Efficiënt gebruik (doelmatigheid) van 

productiemiddelen bevorderen 

Aandachtspunten geïdentificeerd door 

Zuyderland: 

 Ligduur verpleegafdelingen 

 Herhaalfactor polikliniek 

 Aanvraaggedrag beeldvorming en laboratoria 



• Conclusie 

 

Doelmatigheid is onontkoombaar en nog 

lange weg te gaan 
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