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1 Management samenvatting 

In de komende decennia zal de vraag naar chronische zorg sterk toenemen. Naast deze groeiende vraag zal, bij 
ongewijzigd beleid, het aanbod aan zorg de komende jaren afnemen. Dit als gevolg van demografische 
ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening), stagnerende productiviteit en kostenbeheersing. Het gevolg van deze 
ontwikkeling is een steeds groter wordende kloof tussen vraag en aanbod.  

Door de toenemende vraag naar capaciteit zullen wachttijden verder toenemen. Hierdoor dreigt verstopping van 
de keten; capaciteit wordt onnodig lang in beslag genomen, omdat doorstroming in de zorgketen stagneert. Dit 
probleem is het dominante ketenprobleem voor feitelijk alle zorgketens. Het is een terugkerend probleem, dat 
een individuele organisatie binnen de zorgketen niet alleen kan oplossen en dat bij falen de keten als geheel in 
opspraak brengt.  

De centrale vraagstelling voor dit onderzoek naar opschalingsmogelijkheden voor Transmurale Logistieke 
Systemen in de Zorg is daarom hoe inhoudelijke en procesmatig afstemming, tussen zorgaanbieders in de 
zorgketens, geoptimaliseerd kan worden en hoe dergelijke innovaties beter en sneller kunnen worden 
geïmplementeerd in het veld. 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden hebben we de positie van de stakeholders rond de 
zorgketens geanalyseerd, een krachtenveldanalyse uitgevoerd, kritieke succes- en faalfactoren voor transmurale 
logistiek in kaart gebracht en oplossingen voor het optimaliseren van transmurale logistiek onderzocht. Uit deze 
analyse komen een aantal belangrijke factoren naar voren, die de ontwikkeling van de transmurale logistieke 
samenwerking tussen zorginstellingen kunnen stimuleren:  

 Er blijkt bij de stakeholders veel draagvlak te zijn voor een snelle ontwikkeling van ketenzorg;  

 Er zijn in vrijwel alle regio’s al samenwerkingsverbanden en platforms, die zich richten op zorginnovatie en 
ICT; 

 Het uniformeren en stroomlijnen van de verwijs- en transferprocessen levert met name voor ziekenhuizen 
een hele duidelijke en aansprekende businesscase op om te investeren in het verbeteren van transmurale 
logistiek;  

 Er is ook bij zorgbestuurders veel belangstelling voor het informatiseren van de primaire zorgprocessen. Hier 
is de afgelopen jaren veel kennis over opgebouwd. De techniek is beschikbaar en is geen beperking voor de 
ontwikkeling van transmurale logistiek. 

Om tot een duurzaam proces van regionale zorginnovatie te komen, waarin ketenzorg en het optimaliseren van 
transmurale logistiek centraal staan, doen wij de volgende aanbevelingen: 

 Ketenprocessen ontstaan, nadat er tussen de beoogde ketenpartijen voldoende wil en vooral ook voldoende 
vertrouwen is om samen te werken. De eerste stap dient dus gericht te zijn op het creëren van vertrouwen bij 
de regionale zorgbestuurders en overige stakeholders. 

 Op basis van dit vertrouwen kan een gezamenlijke visie uitgewerkt worden, op de wijze waarop men wil 
samenwerken. Deze visie kan gekoppeld worden aan een krachtige businesscase, waarmee aan alle 
zorgverleners in de regio uitgelegd kan worden waarom dit veranderingsproces noodzakelijk is. 

 Het vertrouwen tussen de regionale zorgbestuurders en hun gezamenlijke visie op ketenvorming dient zich 
praktisch te vertalen naar een meerjarig innovatieprogramma. Dit is de concretisering van gezamenlijke 
regionale doelstellingen en de wijze waarop deze doelstellingen stap voor stap bereikt worden.  

 Voor het innovatieprogramma, dat per regio maatwerk zal zijn, stellen we 3 hoofdfasen voor:  

 Het optimaliseren van verwijzen; 

 Het transferproces; 
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 Functiedifferentiatie1 en implementatie van pull concepten2. 

 Om het innovatieprogramma uit te voeren dient een effectieve regionale veranderorganisatie ingericht te 
worden, die is geworteld in het zorgveld.  

 Voor elk van de 3 hoofdfasen geldt een positieve businesscase. Op basis van de voor de betreffende regio 
geldende businesscase kan een financierings-model voor de veranderorganisatie wordt opgesteld. Uitdaging 
hierbij is om een relatie te leggen tussen de prestaties van de veranderorganisatie en de voortgang van de 
innovatie, dus uiteindelijk de waarde die de veranderorganisatie toevoegt aan de zorg, die de patiënt 
ontvangt.  

Vanwege de positieve businesscase is directe inbreng van de overheid niet noodzakelijk en daarmee ook niet 
gewenst. Een regio moet zelf in staat zijn om het dominante ketenprobleem het hoofd te bieden en de zorg 
vraaggestuurd en procesgericht te maken.  

Binnen de regio’s is een voedingsbodem aanwezig voor het optimaliseren van de transmurale patiëntenlogistiek. 
In een aantal regio’s zijn al afzonderlijke veranderinitiatieven ontplooid. Het totaal overzicht en de overall regie 
ontbreken echter nog. Hierdoor profiteren de regio’s minder van elkaars kennis en ervaringen dan mogelijk is. 
Daarnaast is onderlinge samenwerking nog niet altijd vanzelfsprekend. 

Om een dergelijk veranderingsproces op gang te krijgen, blijkt de eerste stap vaak de moeilijkste. De overheid 
kan een belangrijke rol spelen om de regio’s te verleiden deze eerste stap te zetten. Dit kan door het selecteren 
en faciliteren van een aantal koploperregio’s en middels centrale, bestaande organisaties die zorgdragen voor 
het beschikbaar stellen en uitwisselen van kennis en best practices.  

De inrichting van pilots in koploperregio’s hebben als beoogd effect dat de buurregio’s als vanzelf willen 
aansluiten. Ook kunnen hierdoor juist nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. 

 

                                                                 

 

 

1  Met functiedifferentiatie wordt in dit rapport bedoeld, het herschikken van zorgtaken tussen de 1
e
 , 

2e
 en 

3e
 lijn bedoeld. 

Uitgangspunt van deze herschikking is dat zorg wordt verleend door de zorgverlener of zorginstelling met het minimale 
juiste competentieniveau voor de betreffende vraag. 

2  Push versus pull. Bij push logistiek wordt geproduceerd zonder dat er zekerheid bestaat over de vraag. De producten 
worden vervolgens via een distributiekanaal aan gebruikers/ kopers aangeboden. De fabrikant moet maar afwachten wat 
er wordt verkocht. Bij pull logistiek werkt het andersom: er wordt geproduceerd aan de hand van de vraag van de 
eindgebruikers. Vertaald naar de zorg is de essentie van 'pull': organiseren en afstemmen van de processen in de keten op 
basis de vraag van een patiënt. Het doel is dat er een continue, stabiele en voorspelbare 'flow' ontstaat: geen onnodige 
wachttijden in de doorstroming van patiënten met als gevolg dat de patiënt de hele keten als één vloeiend, 
samenwerkend geheel ervaart. 
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2 Inleiding 

2.1 Aanleiding 

Hoewel de zorg zich bij uitstek leent voor innovatie, blijkt dat de ICT ondersteuning van zorginnovaties tot nog 
toe beperkt blijft tot enkele (lokale) geslaagde initiatieven. De uitblijvende opschaling van de voor zorginnovatie 
benodigde ICT, heeft onder andere tot gevolg dat het potentieel van de (transmurale) samenwerking in de 
zorgketen tot nog toe onderbenut blijft. 

Het Zorg Innovatie Platform van VWS wil hierin verandering brengen door een goed innovatieklimaat en goede 
randvoorwaarden voor het invoeren van innovaties te creëren. In dit kader heeft VWS gevraagd om een 
strategisch advies ten aanzien van opschalingmogelijkheden van logistieke transmurale systemen in de zorg. 

2.2 Afbakening 

In dit rapport gebruiken we de volgende gangbare definitie voor transmurale zorg:  

zorg afgestemd op de behoeften van de patiënt, verstrekt op basis van intensieve samenwerking (en coördinatie) 
tussen eerste, tweede en derde lijn, met gedeelde overall verantwoordelijkheid en gedefinieerde, gedelegeerde 
verantwoordelijkheden.  

Onder logistieke transmurale systemen wordt verstaan: procesondersteunende systemen die het proces van de 
overdracht van de directe zorg aan individuele patiënten tussen zorgaanbieders (ziekenhuizen/huisartsen/VVT-
instellingen) ondersteunen. Dit betreft dus niet de zogenaamde keteninformatiesystemen. 
Keteninformatiesystemen richten zich meer op de medisch inhoudelijke aspecten en zijn gericht op gezamenlijk 
en gelijktijdig behandelen van de individuele patiënt door meerdere zorgverleners. 

2.3 Centrale vraagstelling 

De centrale vraagstelling voor dit onderzoek is: hoe kunnen innovaties op het terrein van logistieke transmurale 
systemen, die het transferproces ondersteunen, beter en sneller worden geïmplementeerd in het veld? 

2.4 Onderzoeksmethode 

In de onderzoeksmethode zijn verschillende manieren van input vanuit het veld gebruikt; oriënterende 
interviews, diepte interviews, een online enquête en bureau onderzoek. De zo verzamelde informatie is 
vervolgens gebruikt om de factoren die de innovatie in dit domein belemmeren of stimuleren te ontleden en op 
basis daarvan te komen tot een strategisch advies. Op hoofdlijnen heeft het onderzoek de volgende stappen 
doorlopen:  

Inventarisatie 

Om tot een strategie formulering en advies te komen met betrekking tot de opschalingmogelijkheden van 
Logistieke Transmurale Systemen (in het vervolg LTS) is eerst de huidige situatie nauwkeurig in beeld gebracht. .  

Hiervoor is een referentiemodel opgezet waarin de samenhang tussen de transmurale processen en de daarvoor 
benodigde informatiestromen generiek zijn beschreven.  

Het referentiemodel is gebaseerd op interviews met experts en ervaringsbetrokkenen, en een literatuurstudie. 

Op basis van het referentiemodel is een online enquête opgesteld, welke verstuurd is aan vertegenwoordigers 
van de volgende stakeholders:  

  ICT leveranciers; 

  Regionale samenwerkingsorganisaties op het gebied van Zorg-ICT; 
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  Koepelorganisaties en (regionale) brancheorganisaties: NVZ, NFU, Actiz, Sectie transferverpleegkundigen, 
NHG (regio’s), Zorgverzekeraars Nederland en CIZ3 .  

De enquête heeft als doel informatie bij de stakeholders naar boven te halen voor de stakeholderanalyse (b) en 
de implementatievragen (c). 

Stakeholderanalyse 

Na inventarisatie is in de stakeholderanalyse een verdieping aangebracht. Er zijn in totaal 12 diepte-interviews 
gehouden met vertegenwoordigers van relevante brancheorganisaties van betrokken stakeholders en 
kennisinstituten op het gebied van Zorg en ICT. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 2. Op basis van de 
inventarisatie uit fase a) en deze verdiepingsslag is een krachtenveldanalyse uitgevoerd: welke dominante 
versnellende en vertragende factoren ten aanzien van de implementatie van een LTS worden er onderkend? De 
onderkende stimulerende en remmende krachten zijn gecategoriseerd naar stakeholder(groep).  

Tenslotte is, als onderdeel van de stakeholderanalyse, een eerste opzet gemaakt voor de onderliggende 
Businesscase in de vorm van een Benefits Logic®. De Benefits Logic® is een oorzaak en gevolg schema dat ten 
behoeve van de analyse van een businesscase wordt gebouwd.  

Aan de hand van deze analyse is helder geworden wie de verschillende stakeholders zijn, wat hun belangen zijn 
en hoe deze op elkaar inwerken.  

Implementatievragen 

De informatie, welke is verzameld en geanalyseerd in de voorgaande fasen, geeft een goed beeld van de 
voorwaarden, belemmeringen en lessons learned voor de implementatie. Deze verzamelde informatie is getoetst 
aan de hand van de (Capgemini) Keten Informatisering Scan. Toepassing van dit model geeft inzicht in de kritieke 
succes- en faalfactoren die verbonden zijn aan het implementatievraagstuk. 

Overige analyses 

Naast de implementatievragen, gerelateerd aan de werking van de keten, zijn er een aantal aanvullende analyses 
gedaan. Dit betreft: 

 Analyse naar mogelijke technische issues, zoals op het gebied van interoperabiliteit; 

 Change Readiness Assesment, deelname door stakeholders aan samenwerkingsverbanden vereist een 
verandering, in hoeverre is men klaar voor deze verandering? 

Strategie formulering en advies aan het Zip 

Op basis van bovenstaande analyses is een strategisch advies opgesteld om de innovatie met betrekking tot 
transmurale logistiek te stimuleren. 

2.5 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op transmurale logistiek in relatie tot de transmurale 
zorgverlening en ketenzorg. Vervolgens worden de belangrijkste aspecten van het transmurale proces 
beschreven. Daarna wordt het dominante ketenprobleem gepositioneerd. Het dominante ketenprobleem is een 
terugkerend probleem dat een individuele organisatie binnen de keten niet alleen kan oplossen en dat bij falen 
de keten als geheel in opspraak brengt. Oplossingen aandragen voor dit probleem is de uitdaging voor dit 
onderzoek. Vervolgens presenteren we de resultaten van ons onderzoek: positie van de stakeholders, 
krachtenveldanalyse, businesscase, inrichting van zorgketens als strategie en kritieke succes- en faalfactoren 
voor transmurale logistiek. Op basis hiervan wordt in hoofdstuk 7 het wenkend perspectief uitgewerkt als 

                                                                 

 

 

3  De Vereniging Nederlandse gemeenten (WMO uitvoerder) heeft afgezien van deelname 
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oplossing voor het dominante ketenprobleem en worden in hoofdstuk 8 de ingrediënten beschreven voor een 
regionaal veranderprogramma. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.  

Bij dit rapport is een overzicht gevoegd van het resultaat van een internationaal onderzoek naar succesvolle 
verwijs- en transfersystemen. 
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3 Achtergronden transmurale logistiek 

Om tot een goed begrip te komen van transmurale logistiek, is het belangrijk te bepalen wat dit omvat, ook in 
het grotere geheel. In dit hoofdstuk wordt deze begripsbepaling neergezet. Transmurale logistiek maakt 
onderdeel uit van transmurale zorg. Transmurale zorg is een essentiële voorwaarde om te komen tot 
geïntegreerde zorg. 

3.1 Transmurale zorg 

3.1.1 Geïntegreerde zorg 

De essentie van geïntegreerde zorg is, om patiënten te voorzien van de benodigde zorg, op de juiste plek en op 
het juiste moment. De verschillende soorten zorg zouden voor de patiënt naadloos in elkaar over moeten gaan, 
zonder overlap of gaten tussen zorgaanbieders. 

3.1.2 Transmurale zorg 

In Nederland bestaat een traditie van individuele zorginstellingen met elk een eigen domein. Pas relatief recent 
wordt een beweging gezien van toenadering tussen de tweede- en derdelijns zorg. Dit wordt in het bijzonder 
zichtbaar bij conglomeraat-vorming zoals Rivas, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Leveste, Pantein Zorggroep, Orbis 
Medisch en Zorgconcern. Ook zijn er verschillende vormen van samenwerkings-verbanden te signaleren tussen 
de eerste lijn (met name huisartsen) en zorginstellingen (bijvoorbeeld door middel van het faciliteren van 
huisartsenposten binnen het ziekenhuis). 

Ondanks de positie van de eerste lijn, als poortwachter van de zorg, is de invloed van de eerste lijn begrensd, tot 
de zorg die patiënten in het ziekenhuis ontvangen. Sinds midden jaren 90 zijn diverse stappen ondernomen om 
tot geïntegreerde zorg in Nederland te komen, via nieuwe organisatievormen. Door veranderingen in de 
organisatie van de eerste en tweede lijn en in de financiering zijn initiatieven ontstaan om (indirect) te komen tot 
geïntegreerde zorg en daarmee transmurale zorg. Er zijn inmiddels vele (diverse) voorbeelden van transmurale 
zorg te vinden in Nederland, zoals: 

  Gespecialiseerde verpleeghuizen voor chronisch patiënten, astma, diabetes en reumatische aandoeningen. 

  Protocol ontwikkeling op regionaal en nationaal niveau voor specifieke diagnoses, zoals astma en infertiliteit. 
In sommige regio’s worden protocollen opgesteld voor de routering van de patiënt door het proces, zoals 
ontslag protocollen, patiënt educatieprotocollen en best practices. 

  Thuiszorg technologie om specialistische zorg thuis mogelijk te maken45. 

  Ontslag planning met behulp van transferverpleegkundigen of zorgcoördinatoren. 

  Het gebruik van ziekenhuis faciliteiten door huisartsen, bijvoorbeeld specialist consultatie, eigen 
huisartsenbedden in de ziekenhuizen en verwijsprotocollen tussen de eerste en tweede lijn. 

  Revalidatieafdelingen binnen het ziekenhuis voor bijvoorbeeld heup plastieken en gestabiliseerde 
hartpatiënten. 

  Initiatieven met betrekking tot het stroomlijnen van het voorschrijven en bezorgen van medicijnen. 

3.2 Logistiek 

In de handel en industrie wordt logistiek omschreven als een verzamelwoord voor alles wat komt kijken bij het 
organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de stroom aan goederen vanaf het moment dat de 

                                                                 

 

 

4  Voorbeelden van complexe apparatuur zijn beademingsapparatuur en infuuspompen 

5  http://www.ikregelmijnzorgonline.nl/onderwerpen/voorbeelden/ 
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grondstoffen worden ingekocht tot aan de levering van het (eind)product aan de afnemer. In de zorg betreft 
logistiek het organiseren van de zorg rondom de zorgvraag van de patiënt, het plannen, besturen en uitvoeren 
van de zorg tot het ‘eindproduct’ gevormd is. In de curatieve zorg betreft dit een (gerevalideerde) patiënt, in de 
chronische zorg afgestemde zorg op de juiste plaats en het juiste moment, binnen de kaders van de patiënt en 
zijn (sociale) systeem. 

De volgende onderdelen van logistiek zijn in de handel en industrie te onderscheiden: 

 Aanvoer van grondstoffen en halffabricaten; 

 Productie van het (eind)product; 

 Opslag in verband met magazijn- en voorraadbeheer; 

 Distributie van producten naar distributieknooppunten, detailhandel en eindgebruikers; 

 Transport van goederen tussen deze knooppunten; 

 Informatiebeheer van deze logistieke processen; Waar, wanneer en hoe, moeten de goederen geleverd 
worden? 

3.3 Transmurale logistiek 

Uit bovenstaande blijkt dat transmurale logistiek een uitwerking van transmurale zorg is waarbij verschillende 
instellingen achtereenvolgens op elkaar afgestemde zorg leveren aan de patiënt.  

De volgende onderdelen van logistiek zijn in de zorg te onderscheiden: 

 Aanbieden van patiënten; 

 Diagnose en behandeling (productie) van de patiënt; 

 ‘Opslag’ bijvoorbeeld in de vorm van wachtlijsten en bedbezetting na behandeling in het ziekenhuis; 

 Distributieplanning; welke patiënt gaat waarheen? 

 Transport van patiënten; buiten het ziekenhuis vaak taxi en ambulance vervoer; 

 Informatiebeheer van bovenstaande processen door middel van een transmuraal logistiek systeem. 

Binnen het onderhavige onderzoek is vooral gekeken naar de transmurale logistiek (tussen zorgaanbieders) en in 
mindere mate naar de intramurale logistiek (binnen een zorginstelling). Als scope is genomen de eerstelijns zorg 
(met name huisartsen), de tweedelijns zorg (met name ziekenhuizen) en de derdelijns zorg (met name verpleeg-, 
revalidatie- en verzorgingshuizen. Daarnaast is thuiszorg in de scope meegenomen. De processen op hoofdlijnen 
worden beschreven in een referentiemodel in hoofdstuk 3. 

In dit verband is het belangrijk op te merken dat er een verschil bestaat tussen een transmuraal logistiek systeem 
en de zogenaamde Keten Informatie Systemen (KIS) in de zorg. Beide zijn voorbeelden van keteninformatie 
systemen, echter met 2 verschillende functies: 

 Het delen van zorginhoudelijke informatie ( diagnoses, behandelinformatie, medicatie etc.). 

 Het delen van informatie ten behoeve van patiëntenlogistiek (alleen de gegevens over een patiënt en zijn 
behandeling die relevant zijn voor de logistieke planning en afhandeling tussen (en binnen) de 1

e
, 2

e
 en 3

e
 

lijns zorg). 

Voor de volledigheid is in bijlage 1 een beknopt overzicht met voorbeelden van KIS systemen opgenomen, die 
tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen. Dit onderzoek richt zich echter uitsluitend op de transmurale 
logistieke systemen. 
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De patiëntenstroom wordt in het schema aangeduid met 
de rode pijlen ( ).     

De informatiestromen met de blauwe pijlen (          ).

4 Het transmurale proces 

4.1 Referentiemodel transferproces 

Om helder te krijgen welk proces de transmurale logistieke systemen moeten ondersteunen is een zogenaamd 
referentiemodel ontwikkeld. Dit model vindt u op de volgende pagina.  

Het model gaat horizontaal uit van 4 pijlers in de gezondheidszorg: 

 De poortwachter: dit betreft de eerste lijn, voornamelijk de huisarts. 

 Curatief: de tweede lijn, behandeling gevend, voornamelijk ziekenhuizen en GGZ instellingen. 

 Residentiële zorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiehuizen. 

 Thuiszorg, zorg door het (sociale) systeem, mantelzorg. 

Verticaal staan de functies aangegeven: zorgaanbieders, transferfunctie (logistieke coördinatie) de 
indicatiefunctie (Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het WMO loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning )).
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Ter illustratie wordt een (realistische) casus beschreven die in de huidige praktijk plaatsvindt. Dit betreft een 
casus waarin geen transmuraal logistiek systeem is geïmplementeerd. Deze casus zal in de loop van dit rapport 
terugkomen 

 

Casus: Heupprothese 

Patiënt De heer De Vries, geboren 19-12-1952 

Diagnose Heupgewricht slijtage (coxarthrose) met functiebeperking  

Casus Op 9 februari 2009 meldt de heer De Vries zich voor het spreekuur van de huisarts. De heer 
De Vries is al langer bekend met heupklachten . De laatste tijd is de functionele beperking 
erger geworden en heeft de heer De Vries pijnklachten. Op dit moment loopt de heer De Vries 
met krukken met beperkt vermogen om afstanden te lopen. De heer De Vries bevindt zich 
verder in goede gezondheid en wil nog zeker tot zijn 65

e
 actief blijven in zijn baan als voorman 

in de bouw.  

De huisarts voert lichamelijk onderzoek uit en komt samen met de heer De Vries tot de 
conclusie dat een verwijzing naar een orthopedisch chirurg nodig is. De conservatieve 
behandelmethoden, zoals fysiotherapie, zijn uitgewerkt, wat tezamen met het huidige beeld 
mogelijk wijst op de noodzaak van een nieuwe heup. 

De huisarts verwijst de patiënt door naar de orthopedisch chirurg in het regionale ziekenhuis. 
Het ziekenhuis kent een wachtlijst van 6 weken voor een bezoek aan de polikliniek. Op 18 
maart meldt de heer De Vries zich op de polikliniek bij de orthopedisch chirurg. Er wordt een 
röntgenfoto gemaakt en tezamen met het verhaal van de patiënt stelt de orthopedisch 
chirurg vast dat het implanteren van een totale heupprothese noodzakelijk is.  

Er wordt een afspraak gemaakt voor de operatie en pre-operatieve screening. De wachtlijst 
voor de operatie bedraagt 24 weken. Op 3 september ondergaat de heer De Vries de operatie. 
De operatie is succesvol. Na de operatie moet de heer De Vries nog 5 dagen in het ziekenhuis 
blijven. Hij heeft hulp nodig bij zijn ADL (algemeen dagelijkse levensbehoefte) en krijgt 
wondverzorging. Hij krijgt profylactisch antibiotica, NSAID’s (pijnstillers en 
ontstekingsremmers) en anti stollingsmiddelen toegediend. Onder leiding van een 
fysiotherapeut en met behulp van elleboogskrukken leert hij lopen en wordt geleidelijk weer 
mobiel. 

De heer De Vries zal de eerste tijd moeilijk kunnen lopen en veel ondersteuning nodig hebben. 
Zijn vrouw heeft Reumatoïde Artritis en kan niet in staat worden geacht voor meneer te 
zorgen. De 3 kinderen van meneer en mevrouw De Vries kunnen op dit moment geen tijd 
vrijmaken voor mantelzorg. Daarom wordt de transferverpleegkundige van het ziekenhuis 
ingeschakeld en voert een intake gesprek met meneer De Vries om na te gaan of hij tijdelijk 
gebruik kan maken van een plek in een verpleeghuis. Daar kan hij zorg ontvangen en 
revalideren met behulp van de fysiotherapeut van het verpleeghuis. Zij maakt een verslag van 
de intake en verzameld eventueel noodzakelijke aanvullende gegevens. 

Om de plek in het verpleeghuis te bewerkstelligen moet de transferverpleegkundige twee 
zaken regelen: allereerst een indicatie van het CIZ en vervolgens een plek in een verpleeghuis. 
Voor beide instanties is kennis nodig en dient juiste informatie te worden overgedragen. De 
plek in het verpleeghuis vereist kennis van de regio en eigenschappen van de beschikbare 
verpleeghuizen. Het zal lastig zijn een plek te vinden. Verpleeghuizen in de regio kampen met 
een tekort aan plaatsen. De beschikbaarheid van plaats en faciliteiten per verpleeghuis zijn 
niet actueel beschikbaar voor de transferverpleegkundige. Zij zal de huizen hiervoor 
telefonisch moeten benaderen. 

De transferverpleegkundige voorziet het CIZ van relevante informatie via de fax. Het CIZ 
neemt de aanvraag in behandeling en komt de patiënt opzoeken in het ziekenhuis om een 
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eigen beoordeling te doen. Hierbij verzamelen zij opnieuw de benodigde informatie en voeren 
deze in, in hun eigen systeem ter beoordeling. De beoordeling is positief. De heer De Vries 
ontvangt een indicatie voor een zorgzwaarte pakket (ZZP) en komt daarmee in aanmerking 
voor een plaats in een verpleeghuis. Dit wordt aan de familie medegedeeld en deze maken 
het in een gesprek bij de transferverpleegkundige bekend. De transferverpleegkundige neemt 
contact op met het CIZ om de details van het besluit te achterhalen en na te gaan of haar 
zoektocht naar een plaats in een verpleeghuis daarop aansluit. Zij verstuurt de gegevens voor 
het verpleeghuis via email.  

Als bovenstaande zaken rond zijn, ligt de heer De Vries inmiddels 14 dagen postoperatief op 
de afdeling in het ziekenhuis. De heer De Vries vertrekt op 27 september naar het 
verpleeghuis. Daar aangekomen is onbekend dat de heer De Vries zijn antibioticakuur moet 
afmaken. De email van de transferverpleegkundige is niet in het dossier opgenomen. Tevens 
moeten nieuwe elleboogkrukken worden aangevraagd. De ziekenhuiskrukken moesten 
worden achtergelaten. De fysiotherapeut voor verdere revalidatie komt na 5 dagen voor de 
eerste keer op verzoek van de patiënt. Na 14 dagen verpleging is de heer De Vries voldoende 
mobiel om naar huis terug te keren. 

De huisarts ontvangt van het ziekenhuis de ontslagbrief waarin verslag wordt gedaan van de 
succesvolle operatie. Het is de huisarts niet bekend dat de heer De Vries in het verpleeghuis 
ligt. Hier komt hij toevallig achter op het moment dat hij de familie belt om te vragen hoe het 
gaat. De heer De Vries geeft aan dat hij opgelucht is dat de, voor hem zware operatie, goed is 
gelukt. Hij is inmiddels aardig ter been en verwacht op korte tijd weer aan de slag te gaan. Hij 
heeft het verblijf in het verpleeghuis als erg zwaar ervaren. De mede patiënten waren er over 
het algemeen slechter aan toe dan hijzelf en van aanzienlijk hogere leeftijd. 

Wat opvalt aan bovenstaande casus en wat naar voren komt uit het onderzoek is dat bij gebrek aan transmurale 
logistieke processen (en daarmee de onderliggende systemen) het delen en verzamelen van informatie 
moeizaam verloopt.  

Informatie wordt vooral verzonden en er wordt weinig terugkoppeling op de ontvangen informatie gegeven.  

Veroorzaakt door de losstaande informatiesystemen tussen de diverse instellingen worden veel gegevens meer 
dan één keer verzameld en geregistreerd. Daarnaast vallen de lacunes in de informatievoorziening op, 
bijvoorbeeld bij de huisarts, de transfer verpleegkundige en het verpleeghuis en het late beschikbaar zijn van 
informatie (bijvoorbeeld over de thuissituatie die door de transferverpleegkundige in kaart moet worden 
gebracht). 

Als de behandeling van bovenstaande zorgvraag als keten wordt gezien, waarin in feite gezamenlijk één product 
wordt opgeleverd, vallen daarnaast de vele wachttijden gedurende het zorgproces op: 

 Van eerste gesprek huisarts tot polikliniek bezoek; 

 Van polikliniek bezoek tot operatie; 

 Van operatie tot opname verpleeghuis. 
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5 Het dominante ketenprobleem 

5.1 Vooruitzichten voor de zorgverlening op langere termijn 

Gedurende de laatste honderd jaar is in Nederland de levensverwachting bijna verdubbeld, van 47 naar circa 80 
jaar. Honderd jaar geleden kregen de mensen vaak pas vlak voor hun dood te maken met een ziekte. Chronische 
ziekten kwamen nauwelijks voor, of waren direct dodelijk. Het systeem van de gezondheidszorg was daarop 
ontworpen. Thans leidt meer dan 10% van de bevolking aan een chronische ziekte. Dit percentage zal naar 
verwachting de komende 25 jaar bijna verdubbelen (zie onderstaand diagram). 

 

Chronische ziekte Nu Over 15 – 25 jaar6 

Diabetes  600.000 1.300.000 

Osteoporose 800.000 1.200.000 

CVA 175.000 300.000 

Hartfalen 150.000 250.000 

Alzheimer/dementie 120.000 500.000 

Ouderdoms ziekte   

Heupprothese 24.000 55.000 

Knie prothese 18.000 75.000 

 

Naast deze groeiende vraag naar zorg zal, bij ongewijzigd beleid, het aanbod aan zorg de komende jaren, als 
gevolg van demografische ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening), stagnerende productiviteit en 
kostenbeheersing afnemen. Het gevolg van deze ontwikkeling is een steeds groter wordende kloof tussen vraag 
en aanbod. De kwaliteit van de huidige gezondheidszorg kan daarom alleen in stand gehouden worden als het 
systeem van zorgverlening fundamenteel wordt aangepast. Waar nu het accent van de zorg nog sterk op de cure 
ligt, dient dit te verschuiven naar de care. In het diagram op de volgende pagina is weergegeven wat deze 
ontwikkeling gaat betekenen. 

                                                                 

 

 

6 Zorg voor gezondheid, RIVM 2006 
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Figuur 1: Ontwikkeling systeem zorgverlening  

 

In plaats van reactief te zijn en te wachten totdat een zorgvraag zich aandient is het constructiever om de 
bevolking te stimuleren om zich zeer bewust te zijn van gezondheidsrisico’s en actief zelf maatregelen te nemen 
om deze risico’s te voorkomen. Het beleid van de Nederlandse overheid is hierop geënt. Er wordt geïnvesteerd in 
preventieprogramma’s en initiatieven om de zorg zo dicht mogelijk rond de patiënt te organiseren. De kosten 
worden daarmee beheerst, er ontstaat meer (o.a. mantelzorg) zorgcapaciteit en de toegankelijkheid wordt 
verbeterd.  

De patiënt speelt hier een heel belangrijke rol in. Daarnaast zal het zorgaanbod en het proces van zorgverlening 
veranderen, van advies en behandeling door individuele zorgverleners, naar een netwerk van zorgverleners 
rondom de patiënt. Voor deze ontwikkeling is goede informatie-uitwisseling tussen de zorgverleners essentieel. 
Bij het ontwerp van de zorgprocessen en de uitwisseling van informatie dient de patiënt centraal te staan en als 
uitgangspunt te fungeren. Ziekenhuisopnames dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. Als dit echter 
noodzakelijk is dan moet de behandeling zo efficiënt en effectief mogelijk worden uitgevoerd, worden er hoge 
eisen gesteld aan patiënt veiligheid en dient de communicatie en overdracht tussen de schakels in het 
zorgproces zo optimaal mogelijk te worden ingericht. 

5.2 Impact op de keten 

Door de toenemende vraag naar capaciteit zullen de vele wachttijden, die zich momenteel al voordoen in het 
transmurale zorgproces, verder toenemen. Hierdoor dreigt verstopping van de keten; capaciteit wordt onnodig 
lang in beslag genomen, omdat doorstroming in de zorgketen stagneert. Dit probleem is een ketenprobleem 
omdat geen enkele organisatie individueel in staat is om de vraag af te stemmen op de beschikbare capaciteit 
(bij andere organisaties). Alleen door de logistiek op ketenniveau aan te pakken kan dit vraagstuk worden 
gecoördineerd. 

Dit plaatst de ontwikkeling van transmurale logistieke systemen direct ook in perspectief. Ontwikkeling van 
ketenzorg en het optimaliseren van de transmurale patiëntenlogistiek is essentieel om de komende decennia te 
kunnen voorzien in de groeiende en veranderende zorgvraag bij een afnemend zorgaanbod. 
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6 Onderzoeksresultaten 

6.1 Beschrijving van de positie van de stakeholders 

Nu het transmurale logistieke proces beschreven is en het dominante ketenprobleem is geïdentificeerd, is de 
volgende stap in het onderzoek het bepalen van de visies, overtuigingen en posities van de diverse stakeholders. 
Hierbij is het accent gelegd op de somatische zorg. Binnen dit zorgveld worden, voor transmurale logistiek, de 
volgende stakeholders onderkend: 

 De patiënt/consument; 

 Zorgaanbieders: 

 De huisarts; 

 De medisch specialist; 

 De transferverpleegkundige; 

 Het verpleeg/verzorgingshuis; 

 De thuiszorg. 

 Het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ); 

 De zorgverzekeraar en het zorgkantoor (financier); 

 Regionale coördinatiecentra; 

 ICT leveranciers; 

 Ministerie van VWS (systeemeigenaar). 

 

Vertegenwoordigers van deze stakeholders zijn geïnterviewd (zie bijlage 2). In deze paragraaf worden aan de 
hand van de interviews de posities van de stakeholders beschreven. Daarnaast is op basis van deze interviews 
een krachtenveld analyse gemaakt. 

Patiënt/consument 

Als vertegenwoordiger van de patiënt/consument is gesproken met de NPCF. De patiënt/consument die te 
maken krijgt met somatische zorg wordt steeds ouder en de zorgvragen worden steeds complexer. Het gaat 
hierbij steeds vaker om chronische zorg, waarbij, vanwege de hogere levensverwachting, de patiënten ook langer 
in zorg blijven. Deze trend leidt er toe dat het belang van ketenzorg snel toeneemt. Deze ontwikkeling wordt 
bijvoorbeeld weerspiegeld in een sterke toename van het aantal transfers tussen ziekenhuizen en verpleeg- en 
verzorgingshuizen. 

De patiënt/consument wil zo goed mogelijke zorg, dat wil zeggen zorg met medisch inhoudelijke hoge kwaliteit, 
maar ook met een hoge kwaliteit aan gerelateerde diensten die goed op elkaar zijn afgestemd en goed 
aansluiten. Goede informatie en communicatie zijn hierbij essentieel. De patiënt wil van te voren goed 
geïnformeerd worden over de diagnose en behandeling. Dit geldt overigens ook voor de mantelzorgers naast de 
patiënt. Ook zij willen weten hoe het gehele behandelproces er op hoofdlijnen uitziet, wanneer de patiënt waar 
behandeld wordt en wanneer hij/zij weer thuis komt (en in welke toestand). De behoefte aan meer regie door de 
patiënt zelf is groot.  

Hieraan gerelateerd wil de patiënt/consument vrijheid in de keuze van de zorgaanbieder en een zo laag 
mogelijke afhankelijkheid. Ook hier speelt informatie een cruciale rol.  

De patiënt wil inzage in de kwaliteit van het aanbod van de zorgaanbieders en het liefst behandeld worden in de 
woonregio. Dit betekent dat ketenzorg ook vooral regionaal ontwikkeld moet worden. 

Patiënten/consumenten ervaren de communicatie en informatievoorziening als een groot knelpunt. Dit treedt 
vooral op daar waar de patiënt overgaat van de ene schakel in de zorgketen naar een volgende.  
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Huisarts 

Om de positie van de huisarts in kaart te brengen is gesproken met vertegenwoordigers van de LHV, de 
Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen en het Medisch Coördinatie Centrum Eemland. De huisarts geldt als 
poortwachter voor het zorgsysteem. Het beleid van de overheid is er op gericht om het zorgsysteem duurzaam 
te maken door de zorg zoveel mogelijk rond de patiënt te organiseren en zo lang mogelijk te voorkomen dat de 
patiënt 2

e
 en 3

e
 lijns zorg dient aan te spreken. Om dit beleid te realiseren speelt de huisarts een belangrijke rol. 

Dit wordt ook door de huisartsen onderkend. Huisartsen zijn zeer gedreven om zo goed mogelijke zorg te 
verlenen en ook de patiënt te ondersteunen bij het verwijzen naar de 2

e
 lijn of om andere vormen van 

vervolgzorg te arrangeren. Vanuit deze rol heeft de huisarts contact met een groot aantal zorgverleners. Dit 
wordt geïllustreerd in onderstaande contextdiagram. 

 

Figuur 2: Contextdiagram huisarts. 

 

Het contextdiagram beoogt niet om een compleet beeld te geven, maar geeft wel een goede indruk van het 
grote aantal zorgaanbieders en instellingen waar de huisarts contact mee heeft.  

Om de informatie-uitwisseling tussen de huisarts en zijn omgeving zo optimaal mogelijk in te richten en 
misverstanden en miscommunicatie te voorkomen is eenheid van taal essentieel. Voor de huisarts geldt de 
registratie in zijn Huisarts Informatiesysteem als uitgangspunt. Systemen die de communicatie met zijn omgeving 
ondersteunen dienen derhalve gekoppeld te zijn aan het HIS, waardoor dubbele registraties overbodig worden. 
Dit impliceert dat indien een patiënt doorverwezen wordt naar een andere zorgaanbieder, of tijdelijk wordt 
overgedragen, de volgende zorgaanbieder in de zorgketen die zo ontstaat, gebruik zou kunnen maken van 
relevante patiëntgegevens die eerder door de huisarts zijn vastgelegd.  

Op dit moment is slechts een deel van de informatiestromen naar de andere zorgaanbieders en instellingen 
gedigitaliseerd. Dit heeft verschillende redenen. Zo worden, medische gegevens door de huisartsen nog in 
onvoldoende mate gestructureerd vastgelegd (slechts een deel van de huisartsen houdt zich aan de ADEMD 
richtlijn, Adequate Dossiervorming met het Elektronisch Medisch Dossier), het ontbreekt aan elektronische 
berichtenstandaarden, ICT-systemen sluiten niet goed op elkaar aan, warme (mondelinge)informatieoverdracht 
is dominant en de aard van de informatie-uitwisseling is zodanig dat telefonisch contact meer gepast is. 
Overigens is een punt van kritiek van huisartsen dat informatie-uitwisseling vaak eenzijdig is, de huisarts zend 
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maar krijgt weinig informatie terug. Zo wordt een huisarts niet geïnformeerd over een vervolg van een 
indicatiestelling. Gevolg hiervan is dat het medisch dossier voor een patiënt bij de huisarts niet compleet is.  

De huidige bekostiging wordt als knelpunt beschouwd voor het overhevelen van specialistische zorg naar de 
huisarts. Zo kan diagnostiek uitgevoerd door de huisarts er voor zorgen dat slechts een deel van de patiënten in 
de tweede lijn gezien moet worden. Voorbeelden van diagnostiek en behandeling die ook door de huisarts 
uitgevoerd kunnen worden zijn: fiets-ergometrie door de cardioloog bij patiënten met angina pectoris en een 
vaginale echo door de gynaecoloog, bij post- menopausaal bloedverlies. Daarnaast kan de huisarts ook een 
vasectomie uitvoeren en patiënten behandelen voor osteoporose. De introductie van functionele bekostiging 
gaat, zeker bij zorg voor chronische patiënten, een belangrijk deel van dit knelpunt oplossen. Een mooi voorbeeld 
van samenwerking tussen de 1

e
 en 2

e
 lijn in de huidige situatie is de pijnpoli, waarin huisartsen, 

verpleegkundigen, neurologen, de anesthesie en radiologie samenwerken. 

Transferverpleegkundigen/Bureau Nazorg 

Om inzicht te krijgen in de rol en positie van de transferverpleegkundigen is gesproken met 
transferverpleegkundigen en vertegenwoordigers van een bureau Nazorg. Uit deze gesprekken is naar voren 
gekomen dat voor ieder ziekenhuis het aantal transfers jaarlijks structureel groeit. Voor een klein algemeen 
ziekenhuis betreft dit thans circa 2500 transfers per jaar, waarvan 50% voor thuiszorg, 35% voor een 
verpleeghuis en 15% voor een verzorgingshuis. In de regio Haaglanden wordt 12 tot 18% van de patiëntpopulatie 
in een ziekenhuis, doorgeplaatst naar de 3

e
 lijn.  

De transferverpleegkundige/ bureau Nazorg heeft een grote toegevoegde waarde voor een ziekenhuis, zowel 
kwalitatief als financieel (met name beperken van de verkeerde bed problematiek). Ondanks de duidelijke 
toegevoegde waarde kent deze functie in ziekenhuizen verschillende verschijningsvormen, bijvoorbeeld: 
medewerkers in dienst van het ziekenhuis of zorgconglomeraat, in dienst van een thuiszorgorganisatie, in dienst 
van het CIZ.  

Het transferproces is in onderstaand diagram weergegeven: 

 

Figuur 3: Schema transferproces. 

 

Als de patiënt is opgenomen wordt vaak de transferverpleegkundige of het bureau Nazorg pas ingeschakeld, als 
de medisch specialist heeft geconcludeerd dat de patiënt medisch is uitbehandeld. In dat geval maakt de 
afdelingsverpleegkundige een inschatting van de zorgbehoefte van de patiënt na het ziekenhuisverblijf. Hiervoor 
maakt de verpleegkundige gebruik van een al of niet gedigitaliseerd formulier. De verpleegkundige vult dit 
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formulier in en stuurt het door naar de transferverpleegkundige/ bureau Nazorg. Vaak moet de zorgvraag 
opnieuw geformuleerd worden, waarbij o.a. meer rekening gehouden wordt met wet- en regelgeving 
(zorgbehoefte wordt ook vaak niet goed ingeschat). 

Aan de hand van de geformuleerde zorgvraag gaat de transferverpleegkundige op zoek naar een geschikte 
zorgaanbieder. Als er sprake is van verpleeghuiszorg zal de transferverpleegkundige eerst gesprekken voeren 
met de familie. Als er een zorgaanbieder gevonden is wordt er een indicatie aangevraagd bij het CIZ in de 
woonregio van de patiënt. De aanvraag wordt naar het CIZ gefaxed. In incidentele gevallen is het voor de 
transferverpleegkundige te complex om een juiste indicatie te kunnen aanvragen. Dan wordt een 
vertegenwoordiger van het CIZ uitgenodigd om eigen, aanvullend onderzoek uit te voeren. 

Het CIZ moet binnen 48 uur een indicatie afgeven. In de praktijk gebeurt dit ook meestal. Met enige regelmaat 
wordt een te lage ZZP afgegeven, waardoor de zorgaanbieder de patiënt niet accepteert (levert te weinig geld op 
in relatie tot de benodigde zorg). Als de indicatie is afgegeven en de patiënt op basis daarvan wordt 
geaccepteerd, dan wordt de patiënt ontslagen en overgeplaatst naar de nieuwe zorgaanbieder.  

Zoals uit de procesbeschrijving blijkt, heeft de transferverpleegkundige/ bureau Nazorg contact met een groot 
aantal zorgverleners en instellingen. Deze zijn in onderstaand contextdiagram weergegeven. 

 

Figuur 4: Contextdiagram de transferverpleegkundige/ bureau Nazorg. 

 

Het zorgkantoor is van belang omdat zij zicht hebben op de beschikbaarheid van plaatsen in verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Het Facilitair bedrijf speelt een belangrijke rol bij het beschikbaar stellen van apparatuur en 
hulpmiddelen zoals een Po-stoel en infuuspompen (zij controleren bijvoorbeeld of deze pompen ook geijkt zijn). 
Met de Apotheek heeft de transferverpleegkundige/ bureau Nazorg regelmatig contact over bijv. 
infuusbehandelingen (recept voor thuismedicatie wordt door de medisch specialist voorgeschreven, door de 
transferverpleegkundige/ bureau Nazorg gefaxed naar de stadsapotheek en toegediend door de thuiszorg). Met 
de Apotheek wordt ook overlegd welke geneesmiddelen (merken) wel of niet worden vergoed door de 
zorgverzekeraar. De informatiestroom naar het WMO loket is, om privacy redenen, zo beperkt mogelijk (NAW 
gegevens). Dit betekent dat medewerkers van dit loket zelf allerhande informatie moeten achterhalen, welke 
eerder door de transferverpleegkundige/ bureau Nazorg is verzameld.  
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In het bovenstaand beschreven proces kan nog veel verbeterd worden. Met name de informatie-uitwisseling 
loopt verre van optimaal. Gevolg hiervan is dat het voor transferverpleegkundige/ bureau Nazorg heel veel 
inspanning vergt om zicht te houden op de status van een patiënt. Als transferverpleegkundige/ bureau Nazorg 
een indicatie aanvraagt bij het CIZ wordt zij, om privacy redenen, niet geïnformeerd door het CIZ of de indicatie 
daadwerkelijk is afgegeven. Het CIZ richt zich dan op de volgende zorgaanbieder zoals de Thuiszorg of het 
verpleeghuis. 

Een ander knelpunt is dat de aandacht van een ziekenhuis sterk intern gericht is. Een gemiddelde 
verpleegkundige heeft nauwelijks een beeld van de rol en dienstverlening van de transferverpleegkundige/ 
bureau Nazorg of van het transferproces. Verpleegkundigen zijn opgeleid om verpleegkundige activiteiten uit te 
voeren en zij hebben weinig beeld van het totale zorgproces van een patiënt. Transferproces, CIZ, Zorgkantoor 
e.d. zijn voor hen geen bekende begrippen.  

Een verpleegkundige of de verpleegafdeling zijn onvoldoende gericht op alles wat er tijdens en na het ontslag 
van de patiënt zou moeten gebeuren. Het in gang zetten van deze activiteiten gebeurt daarom doorgaans later 
dan wenselijk is. 

Voor de transferverpleegkundige/ bureau Nazorg gelden de volgende prioriteiten: 

  Verbeteren van de transparantie in het proces (vooral ook terugkoppelen van informatie): “we weten vaak 
niet van elkaar waar we staan in het transferproces van een patiënt. Het kost heel veel inspanning om hierin 
helderheid te krijgen”. 

  De verpleegkundige overdracht (bijv. het aanreiken van volledige, tijdige en juiste informatie aan de 
thuiszorg, eenheid van taal is hierbij een prominent knelpunt). 

  Beperken van de wachttijden van patiënten voor doorplaatsen. 

  Management informatie: er is onvoldoende zicht op de kenmerken van patiënten die doorgeplaatst worden, 
op uitstroompatronen (er wordt wel gewerkt aan prestatie-indicatoren) en er is regionaal onvoldoende 
inzicht in het beschikbare aanbod, m.n. waar bedden in verpleeg- of verzorgingshuizen beschikbaar zijn. 

Het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

De positie van het CIZ in de zorgketen is besproken met de informatiemanager die vanuit het hoofdkantoor o.a. 
het centrale informatiebeleid vormgeeft. Het CIZ is de poortwachter voor alle vormen van zorg die vallen onder 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het CIZ beoordeelt of een patiënt recht heeft op zorg en wat 
de aard van deze zorg is (Zorg Zwaarte Klasse). Daarmee is het CIZ een belangrijke schakel in de verbinding 
tussen 2

e
 en 3

e
 lijns zorgvoorzieningen. Het CIZ komt voort uit de Regionale Indicatie Organen (RIO’s) en bestaat 

pas enkele jaren. In die periode heeft het CIZ een enorme verandering ondergaan. Dit proces gaat nog steeds 
door. De regionale kantoren worden steeds strakker, centraal aangestuurd en processen worden 
gestandaardiseerd. Op termijn wil het CIZ voor diverse soorten indicatiebesluiten een mandateringsysteem 
implementeren, waarbij de juiste toekenning van het recht op zorg middels steekproeven, achteraf wordt 
gecontroleerd.  

Vanuit het CIZ ziet het proces er als volgt uit:  

Voor een aanvraag van een zorgindicatie bij het CIZ is een elektronisch formulier beschikbaar. Het CIZ krijgt de 
medische informatie vanuit het ziekenhuis per fax aangeleverd van de transferverpleegkundige. Aan de hand van 
het aanvraagformulier wordt door het CIZ een onderzoek ingesteld. Als de informatie niet toereikend is wordt er 
telefonisch contact opgenomen met de patiënt of zijn familie.  

Voor het stellen van de juiste indicatie is voor sommige categorieën patiënten ook veel contextinformatie nodig. 
Dit is erg lastig voor medewerkers van het CIZ. Zij kennen de context van een patiënt niet of nauwelijks en de 
beoordeling is steeds een moment opname. Een moment waarop bijvoorbeeld de dementerende patiënt net een 
helder ogenblik had.  

Ook blijken cliënten en/of familieleden soms te weinig aandacht te besteden aan de standaardvragen voor een 
indicatie, waardoor triviale beperkingen niet aan de orde komen. Dit komt vooral voor bij cliënten die lijden aan 
eenzaamheid en ook bij dementie, waarbij cliënten zich beter voordoen dan ze werkelijk zijn. 
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Op basis van de verzamelde informatie wordt een besluit genomen. Via de AZR (een landelijke systematiek voor 
het registreren en uitwisselen van elektronische berichten tussen het indicatieorgaan, het zorgkantoor en de 
zorgaanbieder) wordt de, door de patiënt geselecteerde, zorgaanbieder geïnformeerd over het besluit. Vanwege 
juridische/privacy redenen wordt de transferverpleegkundige formeel niet geïnformeerd door het CIZ. Dit geldt 
overigens ook voor andere zorgaanbieders die namens een patiënt een indicatie aanvragen. Voor de 
transferverpleegkundigen wordt dit informeel opgelost doordat zij zelf bellen met het CIZ over de status van een 
indicatie aanvraag. Ook zijn er voorbeelden waarbij een regionaal CIZ kantoor de transferverpleegkundigen per 
e-mail informeert over het indicatiebesluit.  

Het CIZ signaleert de volgende knelpunten:  

  Delen van wachtlijstinformatie;  

  Terugkoppeling van informatie (bijvoorbeeld terugkoppeling van daadwerkelijk geleverde zorg aan het CIZ) is 
slecht; 

  CIZ is verantwoordelijk voor juiste registratie van de zorgbehoefte: door te koppelen met andere systemen 
heb je minder controle op de geregistreerde gegevens. 

 

Het CIZ is uiteraard voorstander van het optimaliseren van het indicatieproces. Als voorwaarde stelt zij echter 
wel dat dit niet mag leiden tot verzwaring van de administratieve lasten bij het CIZ.  

Het CIZ ziet voor haar zelf een rol weggelegd als regionaal zorgregisseur en kenniscentrum, niet alleen voor de 
somatische zorg, maar bijvoorbeeld ook voor de Jeugdzorg. 

Het verpleeg/verzorgingshuis 

Verpleeg- en verzorgingshuizen maken veelal deel uit van grotere organisaties die zorg op maat leveren, 
variërend van persoonlijke en huishoudelijke verzorging tot begeleiding, behandeling en verpleging. Vaak 
worden per doelgroep zorgprogramma’s geleverd.  

Deze instellingen beschikken over een afdeling klantbemiddeling, die de vertaling maken van de wensen en 
behoeften van de cliënt en het aanbod van de instelling op basis van het door het CIZ afgegeven indicatiebesluit. 
Het grootste deel van de cliënten komt via het zorgkantoor vanuit een thuissituatie. Voor deze groep wordt de 
indicatie vaak door de huisarts aangevraagd bij het CIZ. Circa 10 – 15% van de cliënten komt vanuit de regionale 
ziekenhuizen. Dit betreffen revalidatie patiënten of patiënten die aan ouderdomsziekten leiden, zoals de ziekte 
van Alzheimer.  

Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben permanent een aantal bedden beschikbaar voor crisisopvang. Voor 
cliënten die hier aanspraak op kunnen maken geldt een spoedprocedure. Voor deze groep is altijd een bed 
beschikbaar. Voor de overige cliënten gelden wachtlijsten.  

De wachtlijsten verschillen sterk per locatie en per doelgroep. Cliënten met een somatische zorgvraag en/of lage 
ZZP kiezen veelal bewust voor een bepaalde locatie. Bij cliënten met een dementieel beeld staat opname vaak 
onder grotere druk, waardoor van keuze minder sprake is. Op de wachtlijst staan ook ‘slapende wachtlijst 
klanten’. Deze hebben een indicatie maar willen deze nog niet direct ‘verzilveren’.  

Als een patiënt wordt opgenomen in een verzorgingstehuis dan houdt de patiënt in de regel zijn/haar eigen 
huisarts, tenzij er gekozen wordt voor een huisarts dichter in de buurt. Er bestaat geen gestructureerde 
informatie-uitwisseling naar de huisarts.  

Als een patiënt wordt opgenomen in een verpleeghuis dan wordt de zorg daar direct overgenomen door een 
verpleeghuisarts. De huisarts stuurt op verzoek het papieren dossier aan deze verpleeghuisarts. 

Verpleeg- en verzorgingshuizen onderkennen de volgende voordelen van een logistiek transmuraal systeem: 

 Verlagen van de administratieve belasting; 

 Klantvriendelijkheid (er kan zo vermeden worden dat de cliënt of familie verschillende keren hetzelfde 
verhaal moet vertellen); 

 Kan een bijdrage leveren aan het meer transparant maken van de sector en vraag en aanbod beter op elkaar 
laten aansluiten. Voorwaarde voor de uitwisseling van informatie is dat er zeer nauwkeurig wordt gekeken 
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welke informatie aan wie wordt verstrekt (alles draait om vertrouwen en functionarissen moeten dus 
uitsluitend die info krijgen die nodig is voor de betreffende rol). 

De zorgverzekeraar en het zorgkantoor (financier) 

Zorgverzekeraars en zorgkantoren beogen voor hun klanten zo goed mogelijke zorg in te kopen, tegen zo laag 
mogelijke kosten. Het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners en het verbeteren van de 
overdracht van patiënten over de diverse schakels in de zorgketen heeft voor de zorgverzekeraars een hoge 
prioriteit. Zij zijn daarom in principe bereid om te investeren in projecten die de communicatie en informatie-
overdracht in de zorgketen verbeteren. Als voorwaarde stellen zij vaak dat deze investeringen ook ten goede 
komen aan hun klanten en, dat het voor hun klanten ook zichtbaar is dat deze zorgverzekeraar investeert in 
dergelijke innovaties.  

Het opschalen van succesvolle innovaties is een belangrijk aandachtspunt voor de zorgverzekeraars. Het blijkt 
vaak moeilijk te zijn om een lokaal of regionaal succesvolle zorginnovatie ook snel landelijk te implementeren. De 
zorgverleners, die zorgverzekeraars betrekken bij innovatieprojecten, voeren als kritiek aan dat de 
zorgverzekeraars te weinig medische kennis hebben en te weinig gevoel hebben voor de sociale en culturele 
verhoudingen in met name de ziekenhuizen, om een positieve bijdrage aan deze projecten te leveren. Zij hebben 
als financier, wel de macht maar onvoldoende vaardigheden om deze macht effectief aan te wenden. 

Regionale coördinatiecentra 

Het belang van regionale samenwerking tussen zorgaanbieders wordt breed onderkend. In een groot aantal 
regio’s zijn hiervoor ook organisaties opgericht, die tot doel hebben zorgvernieuwing te realiseren. Hierbij speelt 
de inzet van ICT een belangrijke rol. Een zorgvuldige analyse van regionale coördinatiecentra valt buiten de scope 
van dit project. Globaal is echter het beeld dat deze centra, samenwerkingsorganisaties en platforms een grote 
diversiteit kennen, zowel qua missie en visie, samenstelling, wijze van inbedding in het regionale zorgveld, 
businessmodellen als in de praktische uitvoering.  

Enkele van deze organisaties hebben een duidelijk en gedragen meerjaren beleidsprogramma, anderen acteren 
zeer pragmatisch en gaan van project naar project. Het is opvallend dat de kennis van successen en activiteiten in 
andere regio’s vaak beperkt is. Ook valt het op dat er voor regionale initiatieven vaak geen structurele 
financiering is. 

ICT leveranciers 

Voor ICT leveranciers is de zorgsector een heel interessante maar ook complexe markt. Er zijn veel innovatieve 
ideeën en er is een enorme energie bij de zorgaanbieders om allerhande processen te verbeteren en daarvoor 
ICT als middel in te zetten. Een groot knelpunt dat zich echter hierbij voordoet, is dat gekozen oplossingen vaak 
vanuit een “technology push” tot stand komen. De ICT oplossing wordt gezien als startpunt van de verandering, 
met de impact van de technische oplossing op het proces en medewerkers wordt onvoldoende rekening 
gehouden. Te vaak worden informatiseringprojecten als technische projecten beschouwd en niet als een 
veranderingsproject, waarbij acceptatie van de gekozen oplossing en optimalisatie van het, door de ICT 
ondersteunde proces, centraal moeten staan. Daarnaast speelt dat de ICT markt in de zorg een markt is voor 
standaardpakketten, waarbij altijd de vraag speelt of de bij een implementatie betrokken zorgaanbieders bereid 
zijn de eigen processen zo aan te passen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de standaard mogelijkheden 
van de applicatie. Ook hier speelt veelal meer een veranderkundige vraag, dan een technologisch vraagstuk. 

De informatisering in de zorg stagneert derhalve, ten dele omdat er te weinig oog is voor het bijbehorende en 
noodzakelijke veranderingsproces. Dit laatste geldt des te sterker naarmate er meer zorginstellingen en 
zorgverleners bij betrokken zijn. De ervaringen van de afgelopen jaren leren dat zorgaanbieders daar grote 
moeite mee hebben. Zorgverleners waren en zijn gewend om zich te richten op de patiënt. Zij realiseren zich nog 
onvoldoende dat voor een optimale behandeling van de patiënt, in vrijwel alle gevallen een netwerk van 
zorgverleners nodig is, waarbij het succes voor een belangrijk deel bepaald wordt door de wijze waarop deze 
zorgverleners in staat zijn, informatie met elkaar te delen. ICT leveranciers zijn hiervoor niet geëquipeerd. Zij 
ontwikkelen technische oplossingen die zo goed mogelijk voldoen aan de geformuleerde eisen en wensen van de 
potentiële gebruikers. Ontwikkelen van veranderingsstrategieën en begeleiden van veranderingsprocessen 
vereisen andere vaardigheden. 
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Onder andere de leverancier van het transmurale logistieke systeem POINT is hier tegenaan gelopen. Deze 
leverancier heeft eerst aanzienlijk geïnvesteerd in de regio Haaglanden om draagvlak te creëren voor zijn 
technische oplossing. Hiervoor heeft hij alle regionale stakeholders benaderd. Uiteindelijk is het een succes 
geworden, doordat het regionaal coördinatiecentrum Stichting Transmurale Zorg Den Haag en Omstreken 
geloofde in de oplossing en zelf een sterke positie had opgebouwd. Bovendien heeft de Stichting Transmurale 
Zorg zelf fors geïnvesteerd in het veranderingsproces. Zonder een dergelijke sterke regionale organisatie zou de 
IT oplossing, ongeacht haar kwaliteit, nooit succesvol kunnen worden toegepast. 

Gestimuleerd door het succes van deze eerste implementatie probeert de leverancier nu ook andere regio’s te 
overtuigen van de waarde van zijn applicatie. Ook dit vergt weer een aanzienlijke investering. Het “not-invented 
here syndroom” speelt nog steeds een belangrijke rol bij de acceptatie van deze nieuwe technologie. Dit naast 
het feit dat de inzet van informatie technologie niet het begin van een veranderingsproces is maar, zeker bij de 
vorming van ketens, juist het sluitstuk. Bovendien ruiken nu ook andere IT leveranciers de kansen. Als de situatie 
niet ingrijpend veranderd zal het eindresultaat zijn dat een groot aantal leveranciers zich richten op dergelijke 
quick wins, waarbij een meer fundamentele verandering en verbetering van de ketenzorg, die vanuit het 
perspectief van de patiënt zeer gewenst is, nooit bereikt zal worden.  

Het Ministerie van VWS 

De overheid is systeemeigenaar en behartiger van het algemene publieke belang. Om zorginnovatie en het 
gebruik van ICT in de zorgsector te stimuleren onderneemt de overheid een groot aantal initiatieven en 
ondersteunt zij diverse organisaties, zoals NICTIZ. Op deze manier beoogt de overheid de noodzakelijke 
randvoorwaarden in te vullen om de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg op een zo hoog mogelijk 
niveau te brengen, deze zorg voor alle inwoners van Nederland zo toegankelijk mogelijk te maken en de kosten 
te beheersen.  

Een goede uitwisseling van informatie tussen zorgverleners, binnen de kaders van de privacywetgeving, geldt 
hierbij als een speerpunt. Er bestaat geen formeel beleid om de wijze van samenwerking tussen zorgverleners te 
veranderen. Dit wordt nadrukkelijk aan de sector zelf overgelaten. 

6.2 Krachtenveld analyse 

Aan de hand van de bovenstaande posities en visies van de stakeholders is een krachtenveld analyse gemaakt. 
Deze analyse heeft tot doel om inzicht te krijgen in de factoren die de ontwikkeling van transmurale logistiek 
stimuleren dan wel belemmeren. In onderstaand diagram is dit krachtenveld geschetst voor de huidige situatie, 
voor de dimensies omgeving, mensen, processen en technologie. Door de positieve factoren verder te versterken 
en de belemmeringen weg te nemen of te beperken kan de ontwikkeling van transmurale logistiek een impuls 
krijgen. 
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Figuur 5: Krachtenveld analyse voor transmurale logistiek 

 

Uit deze analyse komen een aantal belangrijke factoren naar voren die de ontwikkeling van de transmurale 
logistieke samenwerking tussen zorginstellingen afremt:  

  Een gebrek aan harde prikkels om te werken aan het verbeteren van de samenwerking tussen zorgverleners; 

  Het aanbodgericht werken maar vooral ook de aanbod gerichte cultuur en wijze van denken van 
zorgverleners; 

  Onvoldoende standaardisatie en eenheid van taal waardoor de inhoudelijke waarde van de informatie-
uitwisseling onvoldoende tot haar recht komt; 

  Vendor lock-in van de gebruikers door de ICT leveranciers (niet voldoen aan open standaarden). 

 

Gelukkig zijn er ook de nodige positieve, de ontwikkelingen versterkende factoren te benoemen, waarop 
voortgebouwd kan worden. De belangrijkste hiervan zijn: 

  Het aantal chronisch zieken zal de komende jaren sterk toenemen. Om hen goede kwaliteit van zorg te 
kunnen leveren tegen aanvaardbare kosten is een snelle ontwikkeling van ketenzorg noodzakelijk. Hier is veel 
draagvlak voor. 

  Er zijn in vrijwel alle regio’s samenwerkingsverbanden en platforms gericht op zorginnovatie en ICT. 

  Het uniformeren en stroomlijnen van de verwijs- en transferprocessen levert voor ziekenhuizen een hele 
duidelijke en aansprekende businesscase om te investeren in het verbeteren van transmurale logistiek. 

  Er is voor de zorg een basisinfrastructuur voor het elektronisch uitwisselen van zorginformatie (LSP, RSP), 
bovendien is hier de afgelopen jaren ook veel kennis over opgebouwd. In het algemeen geldt dat de techniek 
beschikbaar is en geen beperking meer is voor de ontwikkeling van transmurale logistiek. 
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6.3 De businesscase voor het optimaliseren van transmurale logistiek 

Een Businesscase is de financiële rechtvaardiging voor een investering. Een positieve businesscase laat zien dat 
de voordelen van een investering groter zijn dan de kosten van de investering. Een Businesscase is een zeer 
belangrijk instrument voor bestuurders om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van het al dan niet 
starten van initiatieven. In de meeste gevallen, maar zeker niet altijd gaat het om economische waarde. 
Economische waarde is financieel: het is de hoeveelheid geld die gegenereerd wordt bovenop de vergoeding 
voor het benodigde kapitaal. Economische waarde wordt uitgedrukt in Netto Contante Waarde (NCW), het is de 
som van de netto (baten min kosten) geldstromen, gedisconteerd tegen de relevante vermogens kostenvoet.  

In het kader van dit project is op hoofdlijnen een businesscase gemaakt. De redenen hiervoor zijn: 

  Om te laten zien dat met de gevraagde investeringen (tijd, geld, moeite) ook waarde wordt gecreëerd.  

  Om te begrijpen waar de financiële risico’s zitten en met welke maatregelen deze beperkt kunnen worden.  

  Om als er eenmaal geïnvesteerd is en het transformatie programma in gang is gezet de baten en kosten 
gemonitord kunnen worden en er gestuurd kan worden op waarde creatie.  

Als onderdeel van de businesscase is ook een Benefits Logic ® opgesteld. De Benefits Logic ® is een oorzaak- en 
gevolg diagram dat laat zien hoe de veronderstelde oplossingen bijdragen aan het generen van meer kasstromen 
of de beoogde doelstellingen. Het geeft inzicht in hoe activiteiten bijdragen aan de doelstellingen en geeft zo 
inzicht in:  

  Welke baten (voordelen) te verwachten zijn;  

  Hoe de voordelen met elkaar samenhangen; 

  Wat er gedaan moet worden om de baten te realiseren (maatregelen). 

Door op een systematisch wijze terug te redeneren vanuit de doelstellingen van het transformatie programma 
ontstaat een Baten Logica waarin de relatie tussen de beoogde doelstellingen (rechts) en de voorgenomen 
maatregelen (links) inzichtelijk worden. In onderstand diagram is de Benefits Logic ® voor transmurale logistieke 
systemen op hoofdlijnen weergegeven. 
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Uit deze eerste grofmazige analyse komen de volgende effecten naar voren: 

 Eenmalige vastlegging van gegevens en het op elkaar afstemmen van logistieke informatie leidt tot een 
beperking van de administratieve lasten en daarmee kosten. 

 Het delen van transferinformatie levert eerder (en beter) voorgelichte patiënt en systeem op, waardoor de 
mantelzorg beter en eerder georganiseerd kan worden. Dit leidt tot een beperking van de werkdruk bij de 
derdelijn, omdat patiënten geen beroep zullen doen op de derde lijn en/of eerder naar huis gaan. De 
derdelijn heeft ook te maken met verkeerde beddenproblematiek! (echter hier ligt de druk minder op 
optimaliseren van kosten/opbrengsten; gezien de aard van de financiering zijn de inkomsten er toch wel). 
Ook is een duidelijk kwaliteitseffect het resultaat, doordat de patiënt zich eerder in een juiste omgeving 
bevindt en daardoor beter gemotiveerd is.  

 Door het delen van transferinformatie zijn de essentiële gegevens overal bekend. Dit geeft veel 
aanknopingspunten voor procesoptimalisatie, minder complicaties, verbeterd en versneld herstel en minder 
overbodig handelen. 

 

Aan de hand van de Benefits Logic ® is vervolgens een businesscase op hoofdlijnen uitgewerkt. In deze 
businesscase worden 4 batengebieden onderscheiden, die zich allen richten op het beter benutten van de 
schaarse capaciteit:  

 Stroomlijnen van het verwijsproces (patiënt met de juiste informatie op de juiste poli, waardoor poliklinisch 
proces efficiënter ingericht kan worden) en optimaliseren van de samenwerking van huisartsen en de 2

e
 lijn 

(batengebied verwijsproces); 

 Verkorting van de verpleegduur, door reductie van de verkeerde bedproblematiek en het optimaliseren van 
de aansluiting tussen de 2

e
 en 3

e
 lijn (batengebied verpleegduur verkorting);  

 Functiedifferentiatie, met name aan de voorkant van het zorgproces (1
e
 lijn en medisch specialisten). 

Hieronder valt ook de inrichting van bijv. Diabetes, COPD, hartfalen en CVA zorgketens (batengebied 
functiedifferentiatie). 

 Betere afstemming van vraag en aanbod (optimaliseren van de zorgpaden) binnen de gehele zorgketen door 
van push naar pull concepten te gaan (batengebied implementatie pull-principe).  

In de volgende paragrafen wordt per batengebied een nadere toelichting gegeven. 

6.3.1 Uitwerking van de businesscase voor batengebied verwijsproces 

De schakel tussen de huisartsen en tweede lijn kan aanzienlijk geoptimaliseerd worden. Dit is al lang geleden 
onderkend en hiervoor zijn sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw verschillende verwijsapplicaties 
ontwikkeld, waarvan Zorgdomein waarschijnlijk de meest bekende is. Andere voorbeelden zijn 12Connect en 
MyHealth Online. Daarnaast heeft Zorgring NoordHollandNoord een eigen applicatie ontwikkeld: Beter 
Verwijzen. Deze applicaties beogen om de informatie-uitwisseling tussen huisartsen en de 2

e
 lijn te verbeteren. 

Resultaat hiervan is dat de huisarts, patiënt en medisch specialisten beter geïnformeerd worden, de patiënt 
sneller op het juiste spreekuur komt en dat onnodige bezoeken worden voorkomen.  

Zorgdomein claimt de volgende resultaten:  

  57% minder spoedverwijzingen;  

  45% minder herhaalconsulten; 

  59% minder herhaalbezoeken aan het ziekenhuis;  

  Toegangstijdverkorting. 

 

Daarnaast worden, ook door andere leveranciers, de volgende baten geclaimd: 

  Reductie van aantal no shows, van 5 – 10% naar nagenoeg 0%; 

  Direct invullen van afgezegde afspraken; 

  Verbeteren van de serviceverlening en informatieverstrekking aan de patiënt. 
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Op basis van deze gegevens is een, zeer globale businesscase gemaakt (de nauwkeurigheid van de basisgegevens 
is namelijk beperkt). Het belangrijkste element in deze businesscase is de reductie van het aantal 
herhaalconsulten omdat door een hogere kwaliteit van de verwijzing met name het diagnostisch proces veel 
effectiever kan worden ingericht. De reductie van het aantal herhaalconsulten kan door de medisch specialist en 

het ziekenhuis worden gebruikt om de productie te verhogen7. 

Uitgaande van 215 huisartsen per regio en 150 huisartsen praktijken en 3 ziekenhuizen bedragen de 
investeringen voor een verwijssysteem circa € 130.000,- De gebruikskosten worden geschat op een bedrag van  
€ 280.000,- per jaar. Dit bedrag is erg afhankelijk van het aantal werkstations en zou ook het dubbele kunnen 
zijn.  

 

Tegenover deze investeringen staan mogelijke baten. Naast de kwalitatieve baten kan met name de tijd die de 
medisch specialist bespaart, op het aantal herhaalconsulten, worden omgezet in extra (poliklinische) productie. 
Op basis van onze DBC kennis hebben we een schatting gemaakt van de potentiële besparing in minuten per arts 
en deze tijd is omgezet in potentieel te produceren DBC’s en bijbehorende opbrengst. Vervolgens is deze 
opbrengst geëxtrapoleerd naar een regio met 500.000 inwoners, 17 specialismen en 210 medisch specialisten. 
Deze groep kan, uitgaande van bovenstaande gegevens, potentieel € 8,2 miljoen extra omzet produceren per 
jaar.  

 

De bijbehorende businesscase over een periode van 15 jaar levert een potentiële Netto Contante Waarde van 

ruim €86,2 miljoen8 en de terugverdien tijd van de investeringen van 1 jaar. Hierbij is uitgegaan van een 
implementatieperiode van het verwijssysteem van 5 jaar, zie het diagram op de volgende pagina. 

                                                                 

 

 

7  Dit geldt uiteraard ook voor reductie van het aantal no shows en beter gebruik van de poli agenda (sneller invullen van 
afgezegde afspraken). Omdat hiervoor onvoldoende harde data beschikbaar was, is dit niet meegenomen in de 
berekening. 

8  Uitgaande van een effectieve jaarlijkse disconteringsvoet van 4%, welke nu gangbaar is voor de overheid. 
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Voor het batengebied verwijsproces wordt de extra winst vooral door het ziekenhuis en de medisch specialisten 
geboekt. Dit is ook de kritiek van de huisartsen: ‘Wij doen al het werk en het ziekenhuis wordt er beter van’. Het 
zorgstelsel biedt momenteel geen financiële beloning voor huisartsen die kwalitatief goed en protocollair 
verwijzen. 

6.3.2 Uitwerking van de businesscase voor batengebied verpleegduur verkorting 

Voor de businesscase die betrekking heeft op het optimaliseren van de aansluiting tussen de 2
e
 en 3

e
 lijn is 

dankbaar gebruik gemaakt van analyses die eerder zijn uitgevoerd door de Stichting Transmurale Zorg Den Haag 
en Omstreken en Techxx, de leverancier van Point. Uit deze analyses kwamen de volgende te behalen 
tijdbesparingen naar voren, indien gewerkt wordt met een transmuraal logistiek systeem ter ondersteuning van 
het transferproces tussen ziekenhuis en derde lijn: 

 

Soort Besparing per transfer 

Verpleegafdeling ziekenhuis 33 minuten 

Transferafdeling ziekenhuis 43 minuten 

CIZ 10 minuten 

Administratieve werkzaamheden 
AWBZ aanbieders 

15 minuten 

Totaal 101 minuten 

Naast deze besparingen blijkt dat de inzet van een transmuraal logistiek systeem ook vooral leidt tot een 
verkorting van de opnameduur in een ziekenhuis (met name reductie van de verkeerde bed problematiek) en 
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dus tot een verlaging van de DBC kostprijs. De vrijkomende bedden kunnen vervolgens door een ziekenhuis 
benut worden om de productie van klinische DBC’s te verhogen. Deze theoretische beschouwing hebben we 
vervolgens vertaald naar praktische effecten. Deze zijn ons inziens voor een ziekenhuis de volgende: 

  Verpleegduurverkorting kan leiden – bij een gelijkblijvend aantal producten – tot sluiting van een deel van de 
capaciteit en dat leidt direct tot minder out-of-pocket kosten. De verpleegduurverkorting zal zich echter op 
verschillende afdelingen vertalen in een lagere bedbenutting terwijl capaciteitssluitingen pas echt effect 
sorteren als het om daadwerkelijke afdelingen gaat. Vervolgvraag is dan direct – na sluiting – hoe ga je om 
met de herverdeling van de capaciteit over de specialismen. Vaak is er historisch een verdeling ontstaan die 
niet zo maar veranderd kan worden.  

  Door verpleegduurverkorting is het mogelijk om met dezelfde capaciteit meer productie te leveren. De 
marginale opbrengsten zijn groot en de marginale meerkosten zijn relatief beperkt (de kosten van de 
verpleegafdeling nemen niet substantieel toe). Feitelijk zijn in dit geval de kosten van de gemiddelde 
verpleegduur de netto winst. 

Aan de hand van deze nuancering is de verlaging van de DBC kostprijs (die ook tot een sterkere marktpositie 
leidt) niet meegenomen in de berekening. Wel de mogelijke toename van de klinische productie. Immers de 
komende jaren zal de vraag naar zorg sterk toenemen en het aanbod kleiner worden. Onder deze voorwaarden 
kan de extra productiecapaciteit volledig worden benut. 

Uitgaande van een gemiddelde kostprijs voor een FTE in de zorg van € 43.000,- per jaar, een conservatieve 
schatting van de opbrengst van een klinische verpleegdag van € 515,- , 5.000 tot 6250 transfers per jaar en een 
groei van het aantal transfers van 5% per jaar, ziet de businesscase voor het optimaliseren van het transferproces 
er, voor een regio met 500.000 inwoners, als volgt uit: 
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De potentiële Netto Contante Waarde is ruim €38,6 miljoen en de terugverdien tijd van de investeringen is 2 
jaar. Hierbij is uitgegaan van een investering in de ontwikkeling van een regionale zorgvisie, een regionaal 
veranderprogramma en een implementatieperiode van het transmuraal logistieke systeem van 3 jaar.  

Eén en ander betekent dat door het verbeteren van het transferproces er, nadat het systeem volledig in gebruik 
is, jaarlijks een besparing c.q. extra opbrengsten bereikt kan worden van € 2,8 miljoen. Deze potentiële extra 
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opbrengst neemt jaarlijks verder toe tot circa € 5 miljoen na 15 jaar. Deze extra opbrengst wordt vooral 
gerealiseerd door de betrokken ziekenhuizen. Voorwaarde hierbij is uiteraard dat de andere schakels in de keten, 
met name het CIZ en de 3

e
 lijn, actief participeren in deze ontwikkeling.  

In de hier gepresenteerde businesscase zijn de te behalen baten bij het CIZ niet meegenomen, omdat de 
verlichting van de administratieve lasten zoals door Techxx gepresenteerd, niet door het CIZ worden 
onderschreven. Wij veronderstellen dat het verbeteren van de informatisering van het verpleegkundig proces 
zou kunnen leiden tot een herontwerp van het indicatieproces. In dat geval zullen de baten veel hoger kunnen 
uitvallen dan de nu veronderstelde 10 minuten per transfer. 

Een ander aandachtspunt is de businesscase voor de VVT. Nu is alleen aandacht besteed aan het reduceren van 
administratieve lasten en alleen deze zijn verdisconteerd. Ook voor de VVT zijn er mogelijkheden om processen 
anders in te richten, door een hechtere samenwerking met de ziekenhuizen. Deze vormen van innovatie worden 
nu echter beperkt door de vigerende bekostigingssystemen en zijn om die reden nu niet in beschouwing 
genomen. Zonder deze beperking kan ook in de VVT, door intensievere samenwerking met de ziekenhuizen, de 
productiecapaciteit beter benut worden, hetgeen leidt tot een positieve businesscase. Aan de kant van de 
ziekenhuizen kan deze intensievere samenwerking leiden tot een verdere verpleegduurverkorting. 

Indien zowel het verwijsproces als het transferproces worden geoptimaliseerd zoals beschreven en de 
vrijkomende capaciteit maximaal wordt benut, levert dit een Netto Contante Waarde van ruim €124,8 miljoen op 
in 15 jaar, bij een terugverdien tijd van de investeringen van 2 jaar. 

6.3.3 Businesscase voor de batengebieden functiedifferentiatie en push naar  pull 

Met functiedifferentiatie, met name aan de voorkant van het zorgproces (1
e
 lijn en medisch specialisten), het 

optimaliseren van de zorgpaden in de 2
e
 lijn en realisatie van een zorgcontinuüm door de implementatie van pull 

mechanismen, kan de eerder ontwikkelde en geïmplementeerde infrastructuur optimaal benut worden, en 
verder worden uitgebouwd. Eenheid van taal wordt nu steeds belangrijker. Overigens kan het aanbieden van 
andere communicatiekanalen aan de patiënten, zoals bijv. teledermatologie, teleconsult etc. ook tot deze fase 
gerekend worden. Het principe is namelijk vergelijkbaar, schaarse capaciteit optimaal benutten. 

Het is nu niet mogelijk om een nauwkeurige berekening te maken van de baten van deze fase. Dit zal per regio 
sterk kunnen variëren. Bovendien is het in hoge mate afhankelijk van het regionale ambitieniveau en beschikbare 
capaciteit.  

De functiedifferentiatie zal leiden tot meer werkzaamheden voor de 1
e
 lijn. De huisartsen zijn hier erg 

enthousiast over, onder voorwaarde dat zij hier wel financieel voor gecompenseerd worden. De medisch 
specialisten ondersteunen dergelijke ideeën, maar blijken zich direct terug te trekken, als zij zich realiseren dat 
hen dit omzet gaat kosten. Op basis van kennis die is opgebouwd rond pilotprojecten, is de verwachting dat ook 

voor deze batengebieden een zeer positieve businesscase geldt9, tenminste vergelijkbaar met de resultaten van 
fase 1 en 2. De hefboom die in fase 1 en 2 ontwikkeld is, kan nu volledig benut gaan worden. Hiervan zullen 
vooral de zorgverzekeraars profiteren (meer zorg voor hetzelfde of minder geld). Het kan echter alleen 
gerealiseerd worden als er ook sprake is van herverdeling van de inkomsten. 

                                                                 

 

 

9  In 2004 schatte TPG de mogelijke besparingen, als gevolg van optimalisatie van patiëntenlogistiek, op €2 to 2,5 miljard 
per jaar voor heel Nederland. Voor een regio met 500.000 inwoners zou dit neerkomen op €60 – 70 miljoen per jaar. 
Hoewel de benadering van TPG anders was, ondersteunt het de verwachting dat er nog veel ruimte is voor 
procesoptimalisatie en verhoging van de productiviteit. 
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Samenvattend de potentiële businesscase voor het optimaliseren van de transmurale logistiek voor een 
zorgregio van 500.000 inwoners: 

 

 Netto Contante 
Waarde 

Terugverdientijd Opbrengst per jaar 

Verwijzen € 86,2 miljoen 1 jaar € 8,2 – 9,9 miljoen 

Transfer € 38,6 miljoen 2 jaren € 2,8 – 5,4 miljoen 

Van Push naar 
Pull 

? ? ? > €10 miljoen  

6.4 Logistieke strategiën 

Op basis van het voorafgaande kan worden geconcludeerd dat er voor alle stakeholders een aanzienlijk aantal 
redenen bestaan om te willen investeren en participeren in een zo optimaal mogelijke transmurale logistieke 
coördinatie.  

Wanneer deze coördinatie van de zorgketen vanuit generieke principes van organisatie-inrichting wordt 
beschouwd dan kunnen vier verschillende coördinatiestrategieën worden onderscheiden. Deze 
coördinatiestrategieën hebben tot doel de onzekerheid binnen een organisatie of (logistieke) keten te 
verminderen om betere beslissingen te kunnen nemen, zoals de logistieke afstemming binnen de zorgketen. Op 
hoofdlijnen kunnen deze coördinatiestrategieën worden verdeeld in twee groepen:  

  Coördinatiestrategieën gericht op het verminderen van de hoeveelheid benodigde informatie om tot 
beslissingen te komen. Daarbinnen vallen:  

 Coördinatiestrategieën gericht op onzekerheidsvermindering door (verticale) integratie, waardoor 
organisaties ontstaan die als ketenorganisatie min of meer zelfvoorzienend zijn. Voorbeelden zijn 
zorgconglomeraten als Rivas, Orbis of Zorggroep Noorderbreedte; 

 Benutten van overcapaciteit of (tussen)voorraden, bijvoorbeeld in de vorm van wachtlijsten. Deze 
wachtlijsten leveren in ieder geval op dat de capaciteit van één individuele schakel in de zorgketen 
optimaal wordt benut. 

 Coördinatiestrategieën gericht op het verbeteren van de informatievoorziening, op basis waarvan de 
beslissingen worden genomen. Dit betreft: 

 Het creëren van laterale relaties tussen ketenpartners, bijvoorbeeld door het introduceren van 
transferverpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor de goede doorstroming van de patiënten tussen 
de verschillende samenwerkende organisaties. 

 Introductie van verticale informatiesystemen waarbij de informatiestroom niet de hiërarchische vorm van 
de organisatie volgt, maar wordt uitgewisseld volgens de business-logica die voor de samenwerking 
tussen beide organisatie geldt. De transmurale logistieke systemen zijn voorbeelden van het verticale 
informatiesystemen. 

De onderzochte transmurale logistieke systemen vormen met andere woorden slechts één van de mogelijke 
uitwerkingen van de impliciete behoefte, die binnen een zorgketen bestaat om de prestaties van de gehele 
zorgketen te verbeteren.  

Een belangrijke reden waarom in de huidige situatie relatief weinig voorbeelden zijn gevonden van deze vorm 
van ketencoördinatie moet ook worden gezocht in het feit dat in een aantal regio’s één of meerdere vormen van 
de andere drie coördinatiestrategieën worden toegepast.  

Vanuit het oogpunt van kwaliteit voor de patiënt is uiteraard een logistieke coördinatiestrategie gebaseerd op 
wachtlijsten niet wenselijk. Een strategie van verticale integratie wordt in de praktijk (in ieder geval in de 
grootstedelijke regio’s) afgeremd door de wet- en regelgeving gericht op duurzaamheid van marktwerking en 
vrije keuze voor de patiënt. 
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Daarbij dient te worden opgemerkt dat de genoemde zorgconglomeraten, voor hun eigen (interne) logistieke 
coördinatie, vormen van transmurale logistieke systemen toepassen, die echter voor de buitenwereld veelal niet 
of nauwelijks zichtbaar zijn en in dit onderzoek buiten scope waren.  

De businesscase voor het gebruik van transmurale logistieke systemen maakt echter zichtbaar dat, zowel vanuit 
het oogpunt van kosten als wat betreft de mogelijke opbrengsten, het uitsluitend vertrouwen op de resultaten 
van laterale relatievorming slechts een beperkte oplossing biedt voor de behoefte aan een optimale coördinatie 
van de zorgketen bij zowel cliënt als zorgaanbieder. Het vormen van laterale relaties (zoals door de inzet van 
transferverpleegkundigen) is als oplossing suboptimaal, uit de business-case blijkt dat belangrijke winsten 
worden gemist op het gebied van samenwerking 1

e
 en 2

e
 lijn, reductie van verkeerde beddenproblematiek in 2

e
 

én 3
e
 lijn, functiedifferentiatie en afstemming van vraag- en aanbod van zorg. 

6.5 Kritieke Succes en Faalfactoren voor transmurale logistiek 

6.5.1 Transmurale samenwerkingsvormen in de huidige situatie 

Van belang is dat onderscheid wordt gemaakt tussen samenwerking in de vorm van verticale en horizontale 

integratie. De zorgorganisatie Rivas10 is een voorbeeld van een verticaal geïntegreerde zorgorganisatie. Door de 
vorming van een conglomeraat bevat deze organisatie diverse ketenpartijen binnen één bestuurlijke eenheid. Dit 
geeft het voordeel dat partijen makkelijker op elkaar aansluiten en bewegingen van patiënten over de hele keten 
gerealiseerd kunnen worden. Het businessmodel omvat de hele keten. 

Conglomeraat vorming is een fenomeen dat zich vooral buiten de Randstad afspeelt. Gezien de omvang van de 
bevolking en daaraan gerelateerde omvang van de zorg in de Randstedelijke regio’s lijkt hier voor 
conglomeraatvorming minder ruimte te zijn. Wanneer binnen een Randstedelijke regio overgegaan zou worden 
tot conglomeraatvorming wordt de omvang van een dergelijk conglomeraat al snel dusdanig dat dit op 
weerstand (bijvoorbeeld vanuit oogpunt van vrije mededinging of vrije keuze van zorgverlener) zal stuiten of dat 
dergelijke organisaties bestuurlijk onbeheersbaar worden. 

Aan de andere kant zijn er de nodige initiatieven in Nederland waarbij ketensamenwerking wordt georganiseerd 
in de vorm samenwerkingsverbanden, zonder dat het tot bestuurlijke of organisatorische fusies komt. 
Voorbeelden hiervan zijn Stichting Transmurale Zorg Den Haag en Omstreken en Zorgnetwerk Noord Brabant. 
Hierbinnen werken zelfstandige zorginstellingen samen in een rechtspersoon waarbinnen afspraken worden 
gemaakt over investeringen en verdeling van opbrengsten.  

Afhankelijk van de wijze van definiëren zijn er in Nederland plus-minus 32 zorgregio’s. In tenminste 20 van deze 
regio’s is op dit moment geen regionale transmurale samenwerking te onderkennen. 

6.6 Kritieke succes- en faalfactoren 

Het blijkt mogelijk dat initiatieven tot transmurale samenwerking slagen. Toch beleven gestarte initiatieven 
regelmatig een voortijdig einde of komt men, ondanks de aanwezige drijfveren niet tot een initiatief. Dit heeft te 
maken met een serie kritieke succes- en faalfactoren. Op basis van de in het voorafgaande gepresenteerde 
analyses van stakeholders, krachtenveld, business-case en logistieke strategie en de resultaten uit de enquête 
onder een selectie van de stakeholders wordt een overzicht gegeven van de kritieke succes en faalfactoren.  

                                                                 

 

 

10  Andere voorbeelden zijn Orbis, Pantein, Zuwe, Zorgzaam Zeeuws Vlaanderen, Leveste, Zorggroep Noorderbreedte. 
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6.6.1 Succes factoren 

Vertrouwen tussen de regionale zorgbestuurders 

Het laatste decennium is veel kennis opgebouwd ten aanzien van de ontwikkeling van ketenprocessen11. Hieruit 
blijkt dat ketenprocessen pas ontstaan, nadat er tussen de beoogde ketenpartijen voldoende wil en vooral ook 
voldoende vertrouwen is om samen te werken. Dit geldt in het bijzonder voor de zorg. Zorgketens zullen pas 
ontstaan als de bestuurders van de betrokken zorgaanbieders elkaar voldoende vertrouwen en een gezamenlijke 
visie hebben op de wijze waarop men wil samenwerken. Dit vertrouwen ontstaat niet vanzelf. Ook is het niet 
vanzelfsprekend dat een dergelijk vertrouwen, als het eenmaal is gewekt, in stand blijft. Het moet onderhouden 
worden. Als dit vertrouwen ontbreekt zal het niet mogelijk zijn om een slagvaardige regionale 
veranderorganisatie in het leven te roepen. 

Sterke businesscase 

Uit de businesscase analyse blijkt dat er een duidelijke financiële onderbouwing is voor het optimaliseren van de 
transmurale logistiek. De baten worden echter niet evenredig over alle stakeholders verdeeld. Van het 
optimaliseren van het verwijsproces profiteren vooral de ziekenhuizen en medisch specialisten en op langere 
termijn ook de zorgverzekeraars (zie onderstaand diagram). Het uniformeren en stroomlijnen van het 
transferproces komt ook vooral ten goede aan ziekenhuizen en medisch specialisten. De 3

e
 lijn profiteert hier in 

beperkte mate van. Door functiedifferentiatie kunnen huisartsen meer omzet genereren en ziekenhuizen kunnen 
schaarse capaciteit beter benutten. Indien de afstemming van vraag en aanbod voor het gehele zorgcontinuüm 
verbeterd wordt en pull concepten worden geïmplementeerd profiteren alle stakeholders, behalve de 
huisartsen. Voor de huisartsen geldt dat zij een hele belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van zorgketens. 
Voor het optimaliseren van transmurale logistiek is het essentieel dat zij de noodzakelijke gegevens op een 
goede gestructureerde manier vastleggen. De wijze waarop de huisartsen nu kunnen profiteren van de 
businesscase staat echter in geen verhouding tot de inspanningen die aan hen gevraagd worden. Bij het 
uitwerken van een lange termijn plan dient er rekening mee gehouden te worden, dat de businesscase voor de 
huisartsen vooral in functiedifferentiatie zit. 

verwijzen transfer

functie 

differentiatie push naar PULL
De patiënt/consument

De huisarts

Het ziekenhuis

De medisch specialist

Het verpleeg/verzorgingshuis

De thuiszorg

Het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ)

De zorgverzekeraar en het zorgkantoor (financier)

Regionale coördinatiecentra

ICT leveranciers

Ministerie van VWS (systeemeigenaar)
 

Figuur 6: Per fase is met groen aangegeven welke stakeholders kunnen profiteren van procesoptimalisatie 

                                                                 

 

 

11  Geboeid door ketens, tien jaar samen werken aan keteninformatiserin, Jan Grijpink (red), 2007. 
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Betrokkenheid zorgverzekeraar/zorgkantoor 

Zorgverzekeraars willen voor hun klanten graag geassocieerd worden met innovatie en zorgvernieuwing. Zij 
beschikken over het geld van hun verzekerden en kunnen daarmee invloed uit oefenen op de prestaties van de 
zorgaanbieders. Om de transmurale logistiek te optimaliseren is het van belang dat de zorgverzekeraars niet 
alleen een rol als financier uitoefenen, maar deze macht ook verbinden aan inhoudelijke kennis en meer 
inhoudelijk betrokken worden.  

Een effectieve veranderorganisatie 

Zoals eerder gememoreerd, is de ontwikkeling van een zorgketen mensenwerk. Om vertrouwen te creëren 
tussen zorgbestuurders en hen te binden is een regionale veranderorganisatie die veel aandacht besteed aan de 
menselijke of relationele factor van groot belang. Deze organisatie dient aangestuurd te worden door iemand die 
de ontwikkelingen langdurig aanjaagt als procesbegeleider en die door alle betrokkenen wordt gerespecteerd.  

De veranderorganisatie dient ook te beschikken over een hechte regionale bestuurlijke laag om knopen door te 
hakken, voortgang te bewaken en elkaar te binden aan de afspraken. 

Innovatieprogramma 

Het vertrouwen tussen de regionale zorgbestuurders en hun gezamenlijke visie op ketenvorming en het 
optimaliseren van de transmurale samenwerking dient zich praktisch te vertalen naar een meerjarig 
innovatieprogramma. Dit is de concretisering van gezamenlijke regionale doelstellingen en de wijze waarop deze 
doelstellingen stap voor stap bereikt worden. Een regionale programmaraad met vertegenwoordigers uit de 
zorginstellingen bewaakt de uitvoering.  

Informatisering van het verpleegkundig proces 

Voor het stroomlijnen van de transmurale logistiek is eenmalige registratie aan de bron en eenheid van taal van 
groot belang. De verpleegkundige verzameld en verwerkt informatie over o.a. de ADL activiteiten en de 
uitvoering van een verpleegplan. Daarnaast besteed een verpleegkundige veel tijd aan communicatie en 
overdracht. Verpleegkundigen kunnen effectiever worden ingezet als het verpleegkundig proces beter 
geïnformatiseerd is. Hierdoor kan ook het transferproces eerder worden voorbereid en verder gestroomlijnd.  

Management informatie 

Om de ontwikkeling van transmurale logistiek te stimuleren is adequate management informatie onontbeerlijk. 
In de regio Haaglanden heeft men hiervoor logistieke prestatie-indicatoren gedefinieerd die in de vorm van een 
dashboard worden gepresenteerd. Aan de hand van deze informatie kunnen de ketenpartners hun eigen 
prestaties monitoren en de afspraken die ze gemaakt hebben met hun ketenpartners. Zo kan een verbetercyclus 
worden ingericht (definiëren, meten, analyseren, implementeren en controleren) waardoor continue 
procesverbetering mogelijk wordt. 

Naast informatie die direct te maken heeft met logistiek, is het ook van belang om een beter inzicht te krijgen in 
kenmerken en behoeftes van patiëntcategorieën. Deze informatie kan gebruikt worden om de logistieke 
processen steeds meer op maat te maken voor patiëntgroepen. 

6.6.2 Faalfactoren 

Ontbreken van marktwerking in een regio 

Voor het optimaliseren van transmurale logistieke samenwerking geldt een positieve businesscase. Niet alle 
zorgaanbieders zullen hier echter gelijktijdig en in gelijke mate van profiteren. Bovendien dienen zorgaanbieders 
in beweging te komen, om de samenwerking met andere zorgaanbieders te verbeteren. Prikkels die voortkomen 
uit een vorm van marktwerking (er moet iets te kiezen zijn) zullen dit proces aanjagen. Bij gebrek aan 
keuzemogelijkheden zullen zorgaanbieders weinig aandrang voelen om in beweging te komen en zich te 
onderscheiden van andere zorgaanbieders. Deze situatie zou zich voor kunnen doen in een regio met 
bijvoorbeeld maar 1 ziekenhuis of één VVT organisatie.  
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Verschillende bekostigingssystemen 

De diverse stakeholders hebben te maken met verschillende financieringstromen die aan verandering 
onderhevig zijn. Denk aan eerste lijn zorgverzekeringswet, de DBC bekostiging, AWBZ en WMO en de 
overheveling tussen deze financieringstromen. Deze verschillende bekostigingssystemen maken dat 
ketenpartners andere financiële belangen kunnen hebben, die het optimaliseren van transmurale samenwerking 

en zorginnovatie belemmert. De introductie van functionele bekostiging voor chronisch zieken12 is in dit verband 
een belangrijke positieve ontwikkeling.  

Naast de uitdaging om financiële belangen gelijkgericht te krijgen is een ander effect van de huidige 
bekostigingssystematiek dat de beoogde geïntegreerde zorg geleverd wordt door een groot aantal zorg- en 
hulpverleners. Vooral in het WMO domein leidt dit tot ‘versnipperde’ zorg en extra coördinatieproblemen. 

Aanbodgericht, kokerdenken 

Mede als gevolg van oude, budgetgerelateerde, bekostigingssystemen wordt er in zorginstellingen nog 
overwegend aanbod gericht gedacht en gewerkt. De activiteiten van de eigen afdeling staan vaak centraal. Het 
gevolg hiervan is dat er nog onvoldoende procesgericht gedacht wordt, waarbij de patiënt centraal staat en 
waarbij ook gestuurd wordt op de volgende stap in het proces.  

Dit element dient in het veranderingsproces veel aandacht te krijgen omdat het niet alleen betrekking heeft op 
de manier van werken, maar ook van denken en geworteld is in een cultuur die al decennia bestaat.  

Ontbreken van regionaal informatie management 

Mede door de implementatie van de DBC en ZZP registratie en de ontwikkeling van de eerste hoofdstukken van 
een landelijk EPD, is er veel meer aandacht gekomen voor de informatisering van de primaire zorgprocessen. 
Zorgbestuurders zijn zich meer bewust geworden van het belang van informatie in de zorg. Bijna elke 
zorgaanbieder maakt plannen voor de aanschaf van een elektronisch dossiersysteem, of is bezig met de 
implementatie, of beschikt inmiddels over een dergelijk systeem. Bij deze ontwikkelingen wordt er nog weinig 
rekening gehouden met ketenzorg en het wenkend perspectief van een centraal gepositioneerde patiënt/cliënt, 
die gebruik maakt van een zorgnetwerk. Dit zal de volgende belangrijke stap zijn in de ontwikkeling van de 
zorginformatisering. Een factor die deze ontwikkeling nu belemmert is het ontbreken van een regionale visie op 
zorginformatisering en regionaal informatie-management dat deze ontwikkeling ontwerpt, vorm geeft en 
bewaakt. Belangrijke ontbrekende aspecten hierbinnen zijn:  

 Regionale referentie architectuur  

Een referentiearchitectuur kan beschouwd worden als een bestemmingsplan, met als doel de informatisering, 
inrichting van processen, inrichting van organisaties en van zorgketens vanuit een samenhangende visie tot stand 
te brengen. In dit bestemmingsplan op hoofdlijnen worden de onderscheiden functionele gebieden gefaseerd 
nader uitgewerkt. Deze gedetailleerde uitwerkingen van de functionele gebieden omvatten de functionele 
specificaties voor de te ontwikkelen services/applicaties. Een dergelijke referentie architectuur is voor veel 
zorgregio’s nog niet ontwikkeld. 

  Standaardisatie van gegevens en gebruik van Open Standaarden  

De ontwikkeling van ketenzorg maakt het standaardiseren van gegevens (in elk systeem wordt eenzelfde 
definitie voor bijvoorbeeld bloeddruk gehanteerd en wordt hiervoor dezelfde meeteenheid gebruikt) en het op 

                                                                 

 

 

12  Functionele bekostiging is een financieringsvorm die uitgaat van de zorgvraag van de patiënt en is niet gebaseerd op de 
zorgverlener of organisatie die de zorg levert. Met deze nieuwe bekostiging beoogt de overheid meer gerichte en 
efficiënte zorg te kunnen bieden aan chronisch zieken. Door het vastleggen van deze zorg in zorgstandaarden en de 
uitvoering onder te brengen in een zorggroep, wordt de zorg gekoppeld aan de patiënt en wordt de regievoering ook 
meer overzichtelijk. In eerste instantie zal functionele bekostiging ontwikkeld worden voor Diabetes, COPD, Hartfalen en 
Cardiovasculair Risicomanagement. 
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dezelfde wijze interpreteren van deze gegevens in verschillende informatiesystemen (semantische 

interoperabiliteit) is van groot belang13. Door middel van interoperabiliteit worden werkprocessen in de zorg 
beter ondersteund, omdat informatie naadloos aansluit bij de verschillende onderdelen van het zorgproces. 

6.6.3 De aard van het veranderproces 

In een enquête zijn een groot aantal vertegenwoordigers van stakeholders bevraagd op een aantal belangrijke 
aspecten met betrekking tot het veranderingsproces dat bij transmurale samenwerking hoort. Dit model geeft 
aan in hoeverre men zelf vindt geëquipeerd te zijn om de noodzakelijke veranderingen succesvol te laten 
plaatsvinden. 

 

Gedeelde 
Doelstellingen

Leiders zijn 
betrokken en 

zitten op één lijn

Belanghebbenden 
voorbereid en 
gemobiliseerd

Communicatie

Sterk presterend 
projectteam

Vaardigheden en 
competenties 

ontwikkeld

Processen en 
organisatie op één 

lijn

Gedrag- en 
cultuurverschillen 

geadresseerd

Belang

Score

 

De blauwe lijn geeft hierin het belang weer wat de deelnemers aan het aspect hebben gegeven. De rode lijn de 
score die men zichzelf geeft op het uitgevoerde project van transmurale samenwerking. 

De conclusie die men hieruit zou kunnen trekken is dat men de belangen van de diverse aspecten van het 
veranderingsproces hoog acht en in de uitvoering van de verandering tekort schiet.  

Met name de aspecten van het op één lijn brengen van processen en organisatie en een sterk presterend 
projectteam (vaardigheden en kennis ten aanzien van veranderingsmanagement zijn binnen het projectteam 
aanwezig) schieten tekort. Het is opvallend dat het adresseren van gedrag en cultuur lager scoren dan de overige 
aspecten. Juist dit aspect wordt van groot belang bij de ontwikkeling van het zorgsysteem naar vraagsturing, 
patiëntcentraal en procesgeoriënteerd. 

                                                                 

 

 

13  Zie het rapport van het NOiV, 2009: Open Standaarden & Open Source Software in de zorg, een verkennend onderzoek. 
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7 Oplossing voor het dominante ketenprobleem: transmurale 
logistiek als wenkend perspectief 

Door de toenemende zorgvraag zullen wachttijden, in het transmurale zorgproces, verder toenemen. Hierdoor 
dreigt verstopping en stagnatie van doorstroming in de keten, waardoor capaciteit onnodig lang in beslag wordt 
genomen. Ontwikkeling van ketenzorg en het optimaliseren van de transmurale patiëntenlogistiek is essentieel 
om de komende decennia te kunnen voorzien in de groeiende en veranderende zorgvraag bij een afnemend 
zorgaanbod.  

Voor de belangrijkste vormen van zorg dienen er sluitende afspraken te bestaan tussen de zorgverleners die de 
diverse onderdelen van de keten vertegenwoordigen. Daarbij wordt het van groot belang om de 
voorspelbaarheid van de zorgprocessen te vergroten, waardoor de patiënt als het ware niet van de ene schakel 
naar de andere schakel struikelt, maar net als bij industriële productieprocessen, als het ware door het proces 
heen getrokken wordt (zie onderstaand diagram). Dit is alleen mogelijk als er veel meer kennis ontstaat van de 
processtappen en de variatie daarin, en zorgverleners zich meer bewust worden dat zij onderdeel uitmaken van 
een ketenproces. Voor zorgverleners is de verandering dan ook vooral, dat zij hun activiteiten beter afstemmen 
op de volgende stap in het proces. 

 

Push versus pull mechanismen 

Traditionele processen werken volgens het push principe. Vergelijk dit met een meanderende rivier die op basis 
van het aanbod van water stroomt, met vele stilstaande plekken en gevoelig voor obstakels onderweg. In 
bedrijfstermen spreekt men van een standaard productie capaciteit waarbij men voorraad creëert die hopelijk in 
lijn is met de verwachte vraag. De zorg in Nederland werkt over het algemeen volgens dit principe; er is een 
productiecapaciteit in de zorginstellingen die min of meer op de zorgvraag is afgestemd. 

Om de vergelijking met een productieproces verder te maken, beschrijft de volgende figuur productie volgens 
het push principe. 

 

Hier staan 3 productieprocessen (A, B en C) beschreven die ieder 10 minuten duren. Ieder productieproces heeft 
een zekere werkvoorraad, verwerkt deze en  

geeft de batch vervolgens door. De totale productietijd van een batch aan producten is hier 30 minuten14. Dit is 
zeer goed vergelijkbaar met de zorg, waar de diverse instellingen als productie eenheden te zien zijn. 

Pull processen zijn te vergelijken met door pijpen stromend water waarbij de vraag het aanbod bepaalt. De 
doelstelling hierbij is het product (de genezen patiënt) zonder interrupties door het proces te laten stromen. Het 
gaat er hierbij niet om de capaciteit uit te balanceren tussen processen, maar eerder de flow van het product. 
Alleen dat wat gevraagd wordt zal daadwerkelijk worden geproduceerd (vergelijk Dell computers waar een 
computer pas in elkaar wordt gezet als de gespecificeerde order van de klant binnen is). 

                                                                 

 

 

14 In een optimale situatie zou een individueel product in drie minuten doorlooptijd geproduceerd kunnen worden. 
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Ook hier is de vergelijking met een productieproces te maken naar analogie van de eerdere figuur. 

De productietijd voor de batch wordt in dit voorbeeld terug gebracht tot 12 minuten. Door tussen 
zorginstellingen de flow van de patiënt te optimaliseren en de patiënt met zijn zorgvraag als het ware door het 
proces heen te trekken wordt kostbare winst gemaakt. 

Pull mechanismen in een dienstverlenende sector als de zorg zijn vaak lastiger te implementeren: 

 Dienstverlenende processen zijn minder zichtbaar dan in productieprocessen. Daarom is het lastiger de flow 
van het werk te volgen en erachter te komen wat moet veranderen en hoe 

 Individuele werknemers genieten over het algemeen een grote mate van vrijheid hoe zij hun werkzaamheden 
indelen waardoor dezelfde processen vaak op verschillende manieren worden uitgevoerd. Dit veroorzaakt 
variatie in de processen 

 Er is over het algemeen weinig (betekenisvolle) data ten aanzien van de procesuitvoering om te analyseren 
en op te sturen 

 

Voor de diverse actoren of stakeholders rond het transmurale proces voorzien wij dat met name de huisarts, die 
aan het begin van de ketens staat, een heel belangrijke rol krijgt. Ook zijn informatierol wordt steeds 
belangrijker. De huisarts verzameld namelijk basis informatie, kent de context van de patiënt en de 
zorgstructuren in de omgeving van de patiënt. Dergelijk informatie zal steeds belangrijker worden om de 
zorgketens goed in te richten.  

Hetzelfde geldt voor de indicatiestelling. Deze dient zo vroeg mogelijk in het proces plaats te vinden, omdat aan 
de hand van deze indicatie of diagnose het vervolgproces kan worden gepland. Thans vormt de indicatiestelling 
een flessenhals in veel transmurale processen. Door meer gebruik te maken van informatie en 
informatietechnologie kan de uitvoering van deze functie veranderen naar een meer controlerende rol, waarbij 
meer gebruik wordt gemaakt van de kennis van de zorgverleners. 

Tenslotte is het van groot belang dat er een regionale coördinerende functie wordt ingericht, die realtime inzicht 
heeft in de vraag en aanbod van zorg en daarmee beide optimaal op elkaar kan afstemmen. 

Om dit te illustreren beschrijven wij de casus zoals die is opgevoerd in paragraaf 3.1 nogmaals, maar nu in de 
context van het bovenstaande. 
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Casus: Heupprothese 

Patiënt De heer De Vries, geboren 19-12-1963 

Diagnose Heupgewrichtslijtage met functiebeperking (coxartrose) 

Casus Op 9 februari 2020 meldt de heer De Vries zich met zijn vrouw voor het spreekuur van de 
huisarts. De heer De Vries is al langer bekend met een aangeboren heupafwijking. De laatste 
tijd is de functionele beperking erger geworden en heeft de heer De Vries pijnklachten. Op dit 
moment loopt de heer De Vries met krukken met beperkt vermogen om afstanden te lopen. 
De heer De Vries bevindt zich verder in goede gezondheid en wil nog zeker tot zijn 65

e
 actief 

blijven in zijn baan als voorman in de bouw.  

De huisarts voert lichamelijk onderzoek uit en komt samen met de heer De Vries tot de 
conclusie dat een totale heupprothese nodig is. De conservatieve behandelmethoden, zoals 
fysiotherapie, zijn uitgewerkt, wat tezamen met het huidige beeld voor de huisarts een 
indicatie vormt voor de totale heupprothese. 

De huisarts kent de situatie van de familie. Mevrouw De Vries zal in de eerste post-operatieve 
fase geen hulp aan haar man kunnen bieden vanwege haar Reumatoïde Artritis. Van de drie 
kinderen van het gezin woont er echter één dochter in hetzelfde dorp. Zij heeft aangegeven 
bij te kunnen springen waar nodig als zij dit maar vroegtijdig kan organiseren. De huisarts 
schat de zorgbehoefte in aan de hand van zijn kennis van de context van de patiënt en komt 
tot de volgende zorgbehoefte: De patiënt zal de eerste twee postoperatieve weken thuis 
kunnen verblijven waarbij thuiszorg georganiseerd moet worden. De heer De Vries heeft 
daarbij krukken nodig en activerende fysiotherapie. De dochter zal zorgen voor het vervoer 
van en naar de fysiotherapeut en zal in de zorg voor de avond kunnen voorzien. 

Met deze context gebruikt de huisarts zijn informatiesysteem om de zorgbehoefte van de 
patiënt uit te zetten. Hij registreert de medische gegevens van de patiënt en plant het intake 
gesprek op de polikliniek, de operatie en de controleafspraak in het ziekenhuis. Daarnaast zet 
hij de bestelling voor de krukken uit en regelt via het regionale zorgcoördinatiecentrum de 
thuishulp. Het CIZ wordt geïnformeerd met de juiste informatie. Deze informatie komt direct 
in het beoordelingssysteem van het CIZ dat volgens vaste business rules de indicatie aanvraag 
kan beoordelen. De relevante medische gegevens worden automatisch met de betrokken 
partijen gedeeld. 

Op deze manier staat aan het begin van het zorgtraject het verloop, de planning en de 
benodigdheden vast. De familie weet waar zij aan toe is en kan zich dus beter voorbereiden. 

De heer de Vries meldt zich op 2 maart voor de intake in het ziekenhuis. Er wordt een 
röntgenfoto gemaakt en tezamen met het verhaal van de patiënt is ook de chirurg overtuigd 
van de noodzaak tot ingrijpen. De röntgenfoto en het verslag komen automatisch in het 
Huisarts Informatie Systeem ter beschikking. De operatie staat voor 9 maart gepland en wordt 
succesvol uitgevoerd.  

Na de operatie moet de heer De Vries nog 5 dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Hij 
ontvangt hierbij profylactisch antibiotica en NSAID’s als medicijnen en krijgt krukken en 
fysiotherapie in het ziekenhuis om weer mobiel te worden. De fysiotherapeut doet verslag 
over de vorderingen van de heer De Vries in het EPD. Deze gegevens staan ter beschikking van 
de huisarts en de fysiotherapeut die de patiënt vanuit de thuissituatie zal begeleiden. Het 
medicijn voorschrift wordt teruggekoppeld aan de huisarts die de voortzetting daarvan zal 
verzorgen via de locale apotheek van de familie. 

Na 5 dagen is de heer De Vries weer thuis alwaar de thuishulp aanwezig is en de krukken 
reeds gearriveerd zijn. De eerste afspraak met de fysiotherapeut is reeds gemaakt. Hij is op de 
hoogte van de zorgvraag en zet de revaliderende behandeling in. De huisarts ontvangt digitaal 
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de ontslagbrief van het ziekenhuis. Het verloop is volgens verwachting en hij besluit dat er 
geen verdere interventie nodig is.  

 Na 14 dagen thuishulp is de heer De Vries voldoende mobiel om weer zelfstandig te leven. De 
thuishulp is afgelopen en meneer De Vries kan werken aan zijn terugkeer in het 
arbeidsproces. 

De controleafspraak na 3 maanden verloopt succesvol. De huisarts krijgt bericht dat de 
heupprothese zich goed houdt en dat de heer De Vries goed mobiel is. 

 

Uit de bovenstaande casus blijken de volgende winstpunten: 

Patiënt aan het stuur 

De patiënt krijgt grip op zijn behandeling. Hijzelf en zijn sociale systeem weten wat er gaat gebeuren en kunnen 
daarop anticiperen. Mede hierdoor is het zorgtraject minder ingrijpend qua duur en intensiteit. 

Wachttijden omlaag 

Door de patiënt als het ware door het zorgtraject heen te trekken kunnen wachttijden verkort worden. Daarmee 
gaat de behandelduur omlaag en kan de patiënt ook weer eerder volwaardig deelnemen aan de maatschappij. 

Hogere mate van veiligheid 

Door de coördinatiefunctie dicht bij de patiënt neer te leggen en de communicatielijnen open te zetten wordt 
een hogere mate van veiligheid bereikt. 

Kosten omlaag 

Door de duur van verblijf in het ziekenhuis te verkorten en thuiszorg in te schakelen worden hoge kosten op dure 
plaatsen voorkomen. 

Betere zorgkwaliteit 

Door de juiste zorg op de juiste plaats te verlenen wordt de kwaliteit van zorg verbeterd. Iedere schakel doet 
waar hij goed in is. 

Het bovenstaande model is een groeimodel. Het is zogezegd een punt op de horizon waarop men zich kan 
richten. De belangrijke karakteristieken van dit toekomstig transmuraal proces zijn:  

 Het proces is vraaggestuurd; 

 Het tempo van het proces wordt bepaald door de patiënt; 

 Er is realtime inzicht in zorgvraag en zorgaanbod; 

 De logistieke transmurale processen worden centraal gecoördineerd en beheerd. 

Informatie is hierin een belangrijke productiefactor. De informatisering van de transmurale keten wordt, binnen 
het door ons geschetste oplossingsperspectief, gekenmerkt door: 

 Eenmalige registratie aan de bron (bijvoorbeeld door de huisarts) en meervoudig gebruik (de informatie kan 
met de patiënt meereizen door de keten) 

 Er wordt gebruik gemaakt van een virtueel elektronisch patiënten dossier conform de AORTA architectuur. 
Dat wil zeggen dat de zorginformatie wordt vastgelegd in een Goed Beheerd Zorgsysteem en wordt 
aangemeld bij het LSP of RSP (verwijsindex, authenticatie en identificatie, logging). Afhankelijk van de 
behoefte van een zorgverlener wordt er een bepaalde doorsnede aan informatie in het virtuele patiënten 
dossiersysteem gepresenteerd. 

 Naast de inhoudelijke medische informatie van de patiënt wordt er gebruik gemaakt van een ketenbreed 
logistiek informatiesysteem, een workflow management systeem. Met behulp van dit systeem wordt de 
zorgvraag gekoppeld aan het zorgaanbod in de regio en wordt de zorglogistiek (flow door de logistieke keten) 
beheerd. 
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 Afhankelijk van de rol en activiteiten van de zorgverleners worden zij via push of pull mechanismen van 
statusinformatie voorzien.  

 Om goed inzicht te krijgen in de patiëntkenmerken, de ontwikkeling van de zorgvragen van de patiënt, 
werking van de zorgketens, patiëntveiligheid etc. wordt een regionaal business process management 
informatiesysteem ingericht. Aan de hand hiervan worden de processen geoptimaliseerd. 
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8 Transformatie programma 

8.1 Routekaart voor een transformatie programma 

In het vorig hoofdstuk is het wenkend perspectief geschetst, als punt aan de horizon, in welke richting de 
transmurale zorglogistiek en daarmee ook de organisatie van de zorgverlening zich kan ontwikkelen. Dit vereist 
een complex en voor alle betrokkenen ingrijpend veranderingsproces. Dergelijke processen, waarbij de 
samenwerking van een groot aantal professionals in het geding is, ontstaan niet spontaan. Een centrale regie per 
regio is hierbij gewenst, waarbij het belang van de patiënt, en vroeg of laat zijn wij dat allemaal, centraal moet 
staan. 

Dit is geen nieuw inzicht. Sterker, in verschillende regio’s is een begin gemaakt met dit veranderingsproces. Op 
basis van de gesprekken en interviews die we in het kader van dit project gevoerd hebben, zijn we van mening 
dat de regio’s ten aanzien van de inrichting van het noodzakelijke veranderingsproces, veel van elkaar kunnen 
leren en elkaar kunnen stimuleren om de ambities en slagkracht te verhogen.  

Wat ons in het algemeen opvalt is dat in de regionale plannen ICT en technologie vaak veel nadruk krijgt. 
Tegelijkertijd ontbreekt er vaak een gedeelde en doorleefde visie van het punt aan de horizon. Dit is essentieel, 
als kompas tijdens een tocht die soms door dalen maar net zo vaak over bergen zal gaan. Zoals eerder 
beschreven zullen zorgketens pas ontstaan als de bestuurders van de betrokken zorgaanbieders en overige 
stakeholders elkaar voldoende vertrouwen en een gezamenlijke visie en heldere gemeenschappelijke 
uitgangspunten hebben, ten aanzien van de wijze waarop men wil samenwerken.  

Als aanzet voor een routekaart om het door ons geschetste wenkend perspectief te bereiken hebben we in 
onderstaand diagram een gestileerde fasering beschreven van het veranderingsproces om daar te komen. 

 

Fase 1: Optimalisatie 
verwijsproces

Fase 2: Optimalisatie 
transferproces

Fase 3: Implementatie 
Pull mechanismen en 

functiedifferentiatie

 

Figuur 7: Gestileerd transformatieprogramma 

 

Omdat de uitgangssituatie voor elke regio anders is, dient een dergelijke routekaart per regio op maat gemaakt 
te worden. En nog belangrijker dan de inhoud is de betrokkenheid en inbreng van alle stakeholders. Het motto 
voor dit veranderingsproces moet een variant zijn op: “samen uit, samen thuis”. Essentiële elementen zijn een 
gedragen en heldere visie gekoppeld aan een krachtige businesscase, waarmee aan alle zorgverleners in de regio 
uitgelegd kan worden waarom dit veranderingsproces noodzakelijk is. Daarnaast dient er een effectieve 
regionale veranderorganisatie ingericht te worden, die is geworteld in het zorgveld, maar daarnaast in staat is 
om voldoende afstand te houden en met een frisse blik naar de kansen en uitdagingen kan kijken. Deze 
faciliterende organisatie dient onder andere de volgende rollen te kunnen vervullen: 

 Ontwikkeling van inhoudelijke afspraken en protocollen. Daar waar landelijke sjablonen en standaarden 
worden aangereikt, deze waar nodig op maat maken voor de regio 

 Ontwikkeling en beheer van een informatie- en technische infrastructuur (vgl. RSO Haaglanden) op basis van 
een regionale referentie architectuur. Uit oogpunt van beheersbaarheid is het voor alle betrokkenen 
wenselijk om de benodigde functionaliteit via eenzelfde infrastructuur aan te bieden.  
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 Project- en verandermanagement voor alle fasen, als aanjager en facilitator om de geambieerde 
veranderingen geïmplementeerd te krijgen. 

 Coördinatierol binnen de keten, zoals het afhandelen van uitzonderingssituaties, klachten, bewaken van 
SLA’s, management informatie etc. 

Daarnaast is het van groot belang dat de bestuurders van de regionale zorginstellingen als sponsor en 
ambassadeur van dit veranderprogramma optreden en indien nodig, keer op keer uitleggen waarom het van 
belang is. 

De financiering van een dergelijk langdurig en complex innovatieproces kent de nodige haken en ogen. Hoewel in 
het voorafgaande is aangetoond dat de businesscase voor transmurale logistiek positief is, zijn investeringen en 
opbrengsten in de keten ongelijkmatig verdeeld. Een oplossing hiervoor is wellicht het introduceren van een 
regionaal innovatiefonds, waaruit onder andere de regionale veranderorganisatie betaald kan worden.  

Op basis van de voor de betreffende regio geldende businesscase kan een financieringsmodel voor de 
veranderorganisatie wordt opgesteld. Uitdaging hierbij is om een vaste afspraak te maken, waarbij de prestaties 
van de veranderorganisatie gekoppeld worden aan de voortgang van de innovatie. Bijv. via een basis bekostiging 
en een bonus of variabele inkomsten die afhankelijk gemaakt worden van behaalde mijlpalen/resultaten. 
Hiervoor is het dan noodzakelijk dat deze mijlpalen vooraf zijn vastgesteld en dat gewerkt wordt met een 
innovatieprogramma, dat jaarlijks opnieuw wordt geijkt.  

Een deel van de inkomsten van de veranderorganisatie zouden ook gekoppeld kunnen worden aan de werking 
van de zorgketens, bijvoorbeeld door een bepaald bedrag af te dragen per verwijzing of uitgevoerde transfer. Zo 
kan er dus feitelijk een verband gelegd worden tussen de prestaties van de veranderorganisatie en de extra 

waarde die aan de klant geleverd kan worden15. 

De overheid kan in het transformatieproces een belangrijke rol spelen door het op gang brengen van dit proces, 
bijvoorbeeld door middel van het ontwikkelen van een voorbeeld functie. Daarnaast kan de overheid een 
faciliterende rol spelen, met name ten aanzien van het uitwisselen van kennis. Vanwege de positieve 
businesscase is directe inbreng van de overheid niet noodzakelijk en daarmee ook niet gewenst. Een regio moet 
zelf in staat zijn om het dominante ketenprobleem het hoofd te bieden en de zorg vraaggestuurd en 
procesgericht te maken. 

In onderstaand diagram zijn 3 hoofdfasen beschreven voor het optimaliseren van transmurale logistiek, waarbij 
per fase de belangrijkste kenmerken zijn aangeduid. Voor fase 1 en 2 kan ook de omgekeerde volgorde worden 
aangehouden. Reden om hier nu deze volgorde aan te houden komt deels omdat met het uniformeren van de 
verwijsprocessen een stevige basis gelegd wordt voor het optimaliseren van de transmurale logistiek,waarin de 
huisartsen een belangrijke rol spelen. Voor huisartsen blijkt dit ook een effectieve prikkel te zijn om hun 
gegevensregistratie beter te structureren.  

Essentieel is het bewustzijn dat het optimaliseren van transmurale logistiek niet veroorzaakt wordt door de 
implementatie van IT systemen. Deze systemen zijn juist een sluitstuk om de bestaande samenwerking in de 
keten te ondersteunen en een volgend plateau te bereiken in de kwaliteit van proces uitvoering.  

De implementatie van fase 1 en 2 zijn wel voorwaardelijk voor fase 3.  

 

                                                                 

 

 

15  Redefining Health Care. Michael E. Porter and Elizabeth Olmsted Teisberg, 2006. 
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Fase 1: Verwijzen Fase 2: Transfer 

Fase 3: Functiedifferentiatie en 
Pull mechanismen 

Belangrijkste 
kenmerken  

 

Optimaliseren van de 
samenwerking (m.n. verwijzen) 
van huisartsen en de 2e lijn 
(medisch specialisten, zowel 
ziekenhuizen als ggz-
instellingen) 

 

Uniformeren van de 
werkprocessen welke gerelateerd 
zijn aan de transfer van patiënten 
van de 2e naar de 3e lijn, en 
ondersteunen van deze 
geüniformeerde processen met 
een IT systeem  

 

Functiedifferentiatie, met name aan de 
voorkant van het zorgproces (1e lijn en 
medisch specialisten), optimaliseren van 
de zorgpaden in de 2e lijn en realisatie 
van zorgcontinuüm door implementatie 
van pull mechanismen 

Eenheid van taal in de volledige 
zorgketen 

Stakeholders 

 

Met name het ziekenhuis en de 
medisch specialist kunnen 
(financieel) profiteren van het 
optimaliseren van het 
verwijsproces. Doordat de 
patiënt en medisch specialist 
over betere informatie 
beschikken kan een grote 
doelmatigheidswinst geboekt 
worden. Deze vertaalt zich in 
een lagere kostprijs voor 
poliklinische DBC’s (sterkere 
marktpositie), maar kan zich ook 
vertalen in een hogere 
productie.  

De huisarts kan zijn 
dienstverlening aan de patiënt 
verbeteren, krijgt meer inzicht in 
het aanbod en krijgt daarmee 
ook een betere positie tov de 
medisch specialist. 

De patiënt wordt beter 
geïnformeerd, komt sneller op 
het juiste spreekuur, en 
onnodige ziekenhuisbezoeken 
worden voorkomen.  

 

Met name het ziekenhuis kan 
(financieel) profiteren van het 
optimaliseren van het 
transferproces. Daarnaast wordt de 
marktpositie van het ziekenhuis 
versterkt door een lagere kostprijs 
voor klinische DBC’s. 

Verpleeg- en verzorgingshuizen en 
de thuiszorg kunnen besparen op 
administratieve lasten. Daar 
tegenover staat dat meer 
transparantie in het aanbod 
gevraagd wordt. 

CIZ kan haar indicatieproces 
optimaliseren 

De patiënt (en mantelzorg) krijgen 
meer keuze informatie en worden 
veel beter ondersteund.  

 

Het ziekenhuis kan profiteren van het 
optimaliseren van de zorgprocessen. Dit 
leidt tot een lagere kostprijs en sterkere 
marktpositie. 

De medisch specialist profiteert van een 
betere informatievoorziening, waardoor 
de kwaliteit van het medisch handelen 
verhoogt wordt. Door de 
functiedifferentiatie zal de specialist vaker 
aangesproken worden op zijn specifieke 
medische kwaliteiten. 

De huisarts krijgt een sterkere positie in 
de zorgketen en kan zijn dienstverlening 
uitbreiden met zorg die vroeger door de 
medisch specialist werd geleverd. Dit stelt 
wel nieuwe eisen aan de huisartsen 
praktijk. 

De patiënt wordt zo lang mogelijk uit het 
ziekenhuis gehouden en wordt vooral 
door de 1e lijn en thuiszorg ondersteund. 
In geval van een medische behandeling / 
ingreep wordt de patiënt en op verzoek 
ook de mantelzorg optimaal (op maat) 
geïnformeerd. 

De zorgverzekeraar speelt een zeer 
actieve rol bij zorginnovatie. Zij krijgt veel 
meer zorg voor het zelfde geld. 

Proces 
(push/pull)  

 

Inrichting van vraagsturing aan 
de voorkant van de zorgketen.  

Inzicht in zorgaanbod en 
belangrijke stap in verbeteren 
van de tranparantie.  

Samenwerking wordt 
geprotocolleerd en de 
informatie-uitwisseling wordt 
gestandaardiseerd  

Nadruk op push 

Proces en de cultuur binnen de 
zorginstellingen is nog aanbod 
gestuurd. Nieuwe inrichting van 
het transferproces is belangrijke 
stap naar vraagsturing.  

Wordt een aanzet gedaan om 
transferproces en 
gegevensuitwisseling te 
standaardiseren..  

Pull door klant (HA) wordt gerealiseerd 

Patiënt bepaalt snelheid proces 

Proces is vraaggestuurd  

Aanbieders bieden aan na publicatie van 
behoefte door vrager (aanvrager maakt 
alleen zijn behoefte bekend, aanbieder 
regelt capaciteit) 

Inventarisatie en regelen behoeftes bij 
bekend worden vraag) 

Processen ketenbreed optimaal 
aangesloten 

Informatiefuncti
e  

 

Principe van eenmalige 
registratie aan de bron en 
meervoudige gebruik van 
gegevens wordt nu ook in de 
zorgketen geïntroduceerd.  

Ontwikkeling en implementatie 
van verwijssysteem past in een 

Om doelen van fase 1 te realiseren 
is techniek ondergeschikt. Het is 
van belang om vraaggericht werken 
te introduceren.  

Voor lange termijn is een regionale 
visie op de informatie-architectuur 
van groot belang. 

Semantische interoperabiliteit (over de 
hele zorgketen) wordt gerealiseerd.  

Ziekenhuizen werken met een 4e generatie 
EPD (zorginhoudelijke workflow, 
kennismanagement). Het verpleegkundig 
dossiersysteem neemt een cruciale plaats 
in om de zorglogistiek te optimaliseren. 
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Fase 1: Verwijzen Fase 2: Transfer 

Fase 3: Functiedifferentiatie en 
Pull mechanismen 

regionale (service 
georiënteerde) informatie 
architectuur. Er wordt gebruik 
gemaakt van open standaarden. 

Informatie-uitwisseling tussen 
zorgprofessionals wordt 
geleidelijk uitgebreid. Dit stelt 
steeds hogere eisen aan de 
informatie infrastructuur en 
vertrouwensmodel (privacy 
gevoelige informatie). 

 

Regionale managementinformatie 
wordt ontwikkeld (inzicht in 
prestatie indicatoren 
transferproces, patiëntprofielen, 
zorgvraag en aanbod) 

Zorginhoudelijke workflow wordt 
geleidelijk uitgebreid naar de 
ketenpartners (randvoorwaarde is een 
goed functionerend vertrouwensmodel) 

 Business Process Management systemen 
worden toegepast, ook voor het 
monitoren van de zorgketens.  

De ontwikkeling van de 
informatievoorziening aan de patiënt 
heeft hoge prioriteit.  

Er is een regionale service georiënteerde 
informatie architectuur gerealiseerd. Deze 
maakt het o.a. mogelijk dat 
gecertificeerde e-Health toepassingen 
eenvoudig gekoppeld kunnen worden. 

Deze informatie architectuur maakt het 
ook mogelijk dat de patiënt zelf 
grotendeels de regie voert over zijn 
zorgprocessen. Hiervoor kunnen o.a. 
DigiD, e-formulieren/Persoonlijke Internet 
Pagina (PIP) gebruikt worden, waarmee de 
patiënt zelf informatie kan toevoegen. 

Business Model  Per regio wordt een 
transformatie programma 
opgesteld dat gedragen wordt 
door alle stakeholders.  

Omdat er voor dit 
transformatieprogramma een 
positieve businesscase geldt kan 
een regionaal innovatiefonds 
worden gecreëerd, waaruit 
onder andere de regionale 
veranderorganisatie betaald kan 
worden.  

Als uitgangspunt voor het 
financieringsmodel van de 
veranderorganisatie kan gelden 
dat de omvang van de inkomsten 
deels bepaald door de waarde 
toevoegd wordt aan de 
transmurale samenwerking!  

Het business model blijft 
ongewijzigd.  

Echter omdat volgens de 
businesscase er extra inkomsten 
zijn, kan er meer geïnvesteerd 
worden in innovatie en kan de 
faciliterende organisatie worden 
uitgebouwd. 

 

Het business model blijft ongewijzigd.  

Functiedifferentiatie is alleen haalbaar als 
er een herverdeling komt van de 
inkomsten. Het zal een uitdaging zijn om 
de medisch specialisten aan boord te 
houden (fase 2 en 3 dienen gekoppeld te 
zijn). 

Tabel 1: Hoofdfasen van een regionaal transformatieprogramma, voor het optimaliseren van transmurale 
logistiek, en hun belangrijkste kenmerken. 

8.2 De veranderorganisatie werkend krijgen 

Bovenstaande in ogenschouw nemend is het nodig om een stap verder te denken en te zetten. De inhoudelijke 
‘bewijzen’ dat het draagvlak er is en de noodzaak voor de transmurale logistieke samenwerking gevoeld wordt, 
zijn aanwezig. De ideeën over de samenstelling van een veranderorganisatie zijn uitgesproken. Ook zijn er in een 
aantal regio’s al afzonderlijke veranderinitiatieven ontplooid. Het totaal overzicht en de overall regie ontbreken 
echter nog. Hierdoor profiteren de regio’s minder van elkaars kennis en ervaringen dan mogelijk zou zijn en is de 
onderlinge samenwerking nog niet altijd vanzelfsprekend.  

Centrale vraag bij deze initiatieven is dan ook: “Hoe krijgen we binnen een regio een veranderorganisatie aan de 
gang en werkend, waarmee een waterval effect naar andere regio’s ontstaat?” 
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Belangrijk bij het inrichten van een veranderorganisatie is dat inhoud (‘wat’) en proces (‘hoe’) in balans zijn. Het 
benoemen van een veranderorganisatie impliceert dat het uitgangspunt is dat de verandering ‘te organiseren’ is, 
en dus zal er een nauw verband zijn tussen het managen van het programma als totaal en het aansturen van een 
veranderteam als (uitvoerend) onderdeel daarvan. Voor een succesvolle opbouw van de veranderorganisatie is 
het noodzakelijk om vast te stellen welke profielen nodig zijn binnen het team en wat het verschil is tussen de rol 
van de programmamanager en de verandermanager. Ook is de rol van inhoudelijk expert (b.v. bestuurder, 
directeur zorginstelling, lijnmanager) een bepalende. Dit zijn de cruciale rollen in een verandertraject en de 
mensen die het eerst gevonden en benoemd moeten worden.  

De leidende principes van de rollen naast elkaar 

 

Programmamanagement Verandermanagement 

Sturen Beïnvloeden 

Besturen Bewegen 

Planning & control Evalueren 

Structuur Cultuur 

Rationeel Emotioneel 

Projecten Mensen 

Instrumentele doelen Reageren op signalen uit de organisatie 

De inhoudelijk expert is aanspreekpunt van beiden, op verschillende momenten in het veranderproces en levert 
steeds de inhoudelijke en organisatie specifieke input. 

8.3 Hoe komt de veranderorganisatie tot stand? 

Binnen de regio’s is een voedingsbodem aanwezig voor het optimaliseren van de transmurale patiëntenlogistiek. 
Om een veranderingsproces op gang te krijgen blijkt de eerste stap vaak de moeilijkste. De overheid kan een 
belangrijke rol spelen om de regio’s te verleiden de eerste stap te zetten. Dit kan door het selecteren van een 
aantal koploperregio’s:  

 Selecteer koploper regio’s (minimaal 3, maximaal 5) voor een pilot 

 Stel regionale programmamanagers aan die de veranderorganisatie kunnen trekken 

 De programmanager moet in staat zijn om in drie maanden tijd het verandervermogen van de regio in 
kaart te hebben, de regionale veranderorganisatie samen te stellen en op de rails te zetten en het 
regionale veranderplan op te stellen. 

 Soms kan een ‘frisse wind’ effectief zijn maar als regel moet de programmamanager bij voorkeur een 
‘bekende’ in de regio zijn, een netwerk van bestuurders hebben en kunnen aanspreken.  

 Stel regionale verandermanagers/coördinatoren aan die de programmamanager ondersteunen bij het 
maken van het regionale veranderplan. 

  Faciliteer centraal de veranderprocessen die ingezet worden in de diverse regio’s, door middel van: 

 Een initiële investering (Ministerie van VWS). 

 Opstellen van een centraal veranderplan waarin de visie over het transmurale logistieke proces is 
verwoord en de positieve Business Case centraal staat. 

 Vertrouwen uitstralen, door actief sponsorship te tonen. 

 Het neerzetten en bewaken van één centrale communicatieboodschap (het ZIP dient hier nauw bij 
betrokken te worden). 



  

 

 

48 

 

 Zorg voor een centrale regie en coördinatie door dit transformatie-programma onder de 
verantwoordelijkheid te brengen van de programmadirecteur Innovatie en ICT van het ministerie van 
VWS. 

 Organiseer één centraal ‘kick off’ moment waarbij het startschot voor de pilots gegeven wordt en een sfeer 
neergezet wordt waarin commitment aan een goed en gezamenlijk te behalen resultaat voor iedere 
betrokkene vanzelfsprekend is. Deze sfeer moet door de ondersteunende communicatie en de 
uitgangspunten, vastgelegd in het centrale veranderplan, vastgehouden worden gedurende het gehele pilot 
traject. 

  Naast de directe trekkers en sponsors dienen ook de beïnvloeders ‘van buitenaf’ in het veranderproces 
betrokken te worden: zorgverzekeraars, NPCF, brancheverenigingen, ministerie Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie etc. 
Bij het aansluiten c.q. interesseren van de zorgverzekeraars in dit proces, kan gedacht worden aan het 
inbouwen van enige mate van ‘pre-competitieve’ samenwerking. Immers de zorgverzekeraars hebben een 
direct belang bij het uitvoeren van het transformatie programma en kunnen zich ook hiermee profileren naar 
hun klanten.  

8.4 Wat levert het op?  

Wanneer de (deels regionale en deels ook centrale) veranderorganisatie door middel van deze pilot(s) gestalte 
heeft gekregen, is een schat aan kennis verzameld door de regio’s die de investering van VWS de moeite waard 
maakt. Een systematiek om deze kennisuitwisseling tot stand te brengen en te laten uitgroeien tot een 
waardevolle kennisbank, moet centraal ingericht worden.  

De pilots hebben als beoogd effect dat de buurregio’s als vanzelf ook willen aansluiten. Ook kunnen hierdoor 
juist nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Een goede logistieke samenwerking binnen een regio trekt 
nieuwe patiënten aan, en er ontstaan ‘zorg-groeikernen’. De aandacht van de zorginstellingen kan dan weer 
primair op het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de zorg gefocust zijn en niet op het aan elkaar 
moeten knopen van systemen en het oplossen van problemen die veroorzaakt zijn door moeizame logistieke 
samenwerking. 

Het uiteindelijk doel van het zo inrichten van het verandermanagement en het uitvoeren van de pilots, is om een 
zichtbare bijdrage te leveren aan het tot stand komen van de acceptatie en institutionalisatie van transmurale 
logistieke samenwerking in regio’s en tussen regio’s. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

Met name door een toename van de levensverwachting en demografische ontwikkelingen zal de vraag naar zorg 
de komende jaren sterk toenemen, terwijl het zorgaanbod bij ongewijzigd beleid afneemt. Het aantal chronische 
patiënten zal de komende 15 – 25 jaar verdubbelen. Dit stelt andere eisen aan de inrichting van ons zorgsysteem. 
Steeds meer mensen zullen behoefte hebben aan geïntegreerde ketenzorg en een steeds groter deel van de 
zorgkosten zullen betrekking hebben op ketenzorg. 

Door de toenemende en veranderende zorgvraag, bij een afnemende capaciteit van het zorgaanbod, dreigt 
verstopping van de transmurale zorgketen; capaciteit wordt onnodig lang in beslag genomen, omdat 
doorstroming in de zorgketen stagneert. Dit probleem is een ketenprobleem omdat geen enkele zorgaanbieder 
individueel in staat zal zijn om de vraag af te stemmen op de beschikbare capaciteit (bij andere organisaties). 
Alleen door de logistiek op ketenniveau aan te pakken kan dit maatschappelijke probleem het hoofd worden 
geboden. 

Uitgaande van dit dominante ketenprobleem is onderzocht hoe innovaties op het terrein van logistieke 
transmurale systemen, beter en sneller kunnen worden geïmplementeerd.  

Om deze vraag te beantwoorden zijn de transmurale logistieke processen, met name voor de somatische zorg, 
onderzocht en de posities van de stakeholders. Daarnaast is een krachtenveld analyse uitgevoerd. Uit deze 
analyse komen een aantal belangrijke factoren naar voren, die de ontwikkeling van de transmurale logistieke 
samenwerking tussen zorginstellingen kunnen stimuleren:  

 Er blijkt bij de stakeholders veel draagvlak te zijn voor een snelle ontwikkeling van ketenzorg;  

 Er zijn in vrijwel alle regio’s al samenwerkingsverbanden en platforms, die zich richten op zorginnovatie en 
ICT; 

  Het uniformeren en stroomlijnen van de verwijs- en transferprocessen levert met name voor ziekenhuizen 
een hele duidelijke en aansprekende businesscase op om te investeren in het verbeteren van transmurale 
logistiek;  

 Er is ook bij zorgbestuurders veel belangstelling voor het informatiseren van de primaire zorgprocessen. Hier 
is de afgelopen jaren veel kennis over opgebouwd. De techniek is beschikbaar en is geen beperking voor de 
ontwikkeling van transmurale logistiek. 

 

Daarnaast worden ook factoren onderkend die deze ontwikkeling nu belemmeren:  

  Een gebrek aan harde prikkels om te werken aan het verbeteren van de samenwerking tussen zorgverleners; 

  Aanbodgericht werken maar vooral ook een aanbod gerichte wijze van denken en cultuur bij zorgaanbieders; 

  Onvoldoende standaardisatie en eenheid van taal waardoor de inhoudelijke waarde van de informatie-
uitwisseling onvoldoende tot haar recht komt; 

  Het overwegend gebruik van informatiesystemen die geen gebruik maken van open standaarden 

9.1 Aanbevelingen 

Om tot een duurzaam proces van regionale zorginnovatie te komen, waarin ketenzorg en het optimaliseren van 
transmurale logistiek centraal staan, doen wij de volgende aanbevelingen: 

  Ketenprocessen ontstaan, nadat er tussen de beoogde ketenpartijen voldoende wil en vooral ook voldoende 
vertrouwen is om samen te werken. De eerste stap dient dus gericht te zijn op het creëren van vertrouwen bij 
de regionale zorgbestuurders en overige stakeholders. 

  Op basis van dit vertrouwen kan een gezamenlijke visie uitgewerkt worden op de wijze waarop men wil 
samenwerken. Deze visie kan gekoppeld worden aan een krachtige businesscase, waarmee aan alle 
zorgverleners in de regio uitgelegd kan worden waarom dit veranderingsproces noodzakelijk is. 

  Het vertrouwen tussen de regionale zorgbestuurders en hun gezamenlijke visie op ketenvorming dient zich 
praktisch te vertalen naar een meerjarig innovatieprogramma. Dit is de concretisering van gezamenlijke 
regionale doelstellingen en de wijze waarop deze doelstellingen stap voor stap bereikt worden.  



  

 

 

50 

 

  Voor het innovatieprogramma, dat per regio maatwerk zal zijn, onderscheiden we 3 hoofdfasen:  

 Het optimaliseren van verwijzen 

 Het transferproces 

 Functiedifferentiatie en implementatie van pull concepten 

 

Voor fase 1 en 2 kan ook de omgekeerde volgorde worden aangehouden. De implementatie van fase 1 en 2 zijn 
echter voorwaardelijk voor fase 3. 

 Om het innovatieprogramma uit te voeren dient een effectieve regionale verander-organisatie ingericht te 
worden, die is geworteld in het zorgveld. Deze faciliterende organisatie dient onder andere de volgende 
rollen te kunnen vervullen: 

 Ontwikkeling van inhoudelijke afspraken en protocollen. Daar waar landelijke sjablonen en standaarden 
worden aangereikt, deze waar nodig op maat maken voor de regio 

 Ontwikkeling en beheer van een informatie- en technische infrastructuur op basis van een regionale 
referentie architectuur. Uit oogpunt van beheersbaarheid is het voor alle betrokkenen wenselijk om de 
benodigde functionaliteit via eenzelfde infrastructuur aan te bieden.  

 Project- en verandermanagement voor alle fasen, als aanjager en facilitator om de geambieerde 
veranderingen geïmplementeerd te krijgen. 

 Coördinatierol binnen de keten, zoals het afhandelen van uitzonderingssituaties, klachten, bewaken van 
SLA’s, management informatie etc. 

  Voor elk van de 3 hoofdfasen geldt een positieve businesscase. Op basis van de voor de betreffende regio 
geldende businesscase kan een financieringsmodel voor de veranderorganisatie wordt opgesteld. Uitdaging 
hierbij is om een relatie te leggen tussen de prestaties van de veranderorganisatie en de voortgang van de 
innovatie, dus uiteindelijk de waarde die de veranderorganisatie toevoegt aan de zorg die de patiënt 
ontvangt.  

 Vanwege de positieve businesscase is directe inbreng van de overheid niet noodzakelijk en daarmee ook niet 
gewenst. Een regio moet zelf in staat zijn om het dominante ketenprobleem het hoofd te bieden en de zorg 
vraaggestuurd en procesgericht te maken. De overheid kan een belangrijke rol spelen door de regionale 
innovatieprogramma’s op gang te brengen en het uitwisselen van kennis en ‘best practices’ te faciliteren. 
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In onderstaand diagram zijn de belangrijkste procesonderdelen samengevat: 

 



  

 

 

52 

 

Bijlage 1: Keteninformatiesystemen 

 

Keteninformatie systemen (KIS) zijn geen onderdeel van het onderzoek. Voor de volledigheid worden de in het 
onderzoek aangetroffen voorbeelden wel genoemd. 

Portavita Keten Informatie Systeem (KIS) 

Name of the software: Portavita Keten Informatie Systeem (KIS) 

Name of the vendor: Portavita 

Region(s) of operation: Ede-Wageningen 

Focus:   Primary focus on communication among several entities in chain care 

Further details: 

What does the system do and what are its salient features? 

Portavita KIS for stroke service is a patient oriented electronic file which is shared by multiple entities during 
stroke care. This combines the records of treatment medication, nursing, results and plans of investigations, 
access and authorization, and link for personal data of the patient through the Hospital Information System. 

 

Portavita provides the ability to transfer a patient, to a nursing home or rehabilitation center through the access 

to KIS16. 

Implementation details (Institutions/ regions involved) 

Although no evidence for deployment of Portavita stroke service is observed, however, the diabetes system from 

Portavita is deployed in Gelderse Valley17. 

VitalHealth 

Name of the software: VitalHealth 

Name of the vendor: VitalHealth Software 

Region(s) of operation: Several regions of the Netherlands, e.g., Almelo region 

Focus: Web-based disease management, health network management and personal health management with 

provision for role based views on patient data for all relevant participants in the entire care delivery network18. 

 

No evidence of support for transfer process and is based upon Electronic Patient Record. 

 

                                                                 

 

 

16  http://www.portavita.nl/bedrijf/stroke_service.html 

17  http://www.portavita.nl/bedrijf/overige_projecten.html 

18  http://www.vitalhealthsoftware.com/ 
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Galileo 

Name of the software: Galileo 

Name of the vendor: NoemaLife 

Region(s) of operation: Not in operation yet 

Focus: For the territorial community, GALILEO has a broad range of solutions for the integrated management of 
treatment processes, adapting to different organization models and ensuring continuity of the patient’s care 

process also outside the hospital19. 
 

Might involve patient transfer support but is based upon Electronic Patient Record. 

Elektronisch Diabetes Dossier van Protopics 

Het Keten informatiesysteem KIS EDD (Elektronisch Diabetes Dossier) van protopics ondersteunt de uitwisseling 
van relevante gegevens rondom een patiënt. In veel gevallen heeft de huisarts de regierol, het KIS EDD biedt 
toegang tot overeengekomen protocollen, beslissingsondersteuning en managementinformatie. 

Met Protopics KIS EDD kunnen huisartsen en praktijkondersteuners patiënteninformatie in hun eigen HIS 
registreren, het KIS EDD koppelt deze en kan dienen als een overkoepelend systeem dat namens de gehele groep 
rapporteert en factureert. Aan de hand van de wensen van de zorggroep kunnen externe zorgverleners die, 
onderdeel uitmaken van de DBC zoals diëtisten, internisten en oogartsen, informatie invoeren. 

                                                                 

 

 

19  http://www.noemalife.nl/index.php/584.0.Regionaal_EPD.html 
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Bijlage 2: lijst van geïnterviewden 

 

Jacqueline Baardman  Teammanager NPCF 

Hanny Schulten   Regiomanager, LHV-Bureau Midden-Nederland  

Marion Borghuis, Ad Leferink Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen  

Loes Meijer   Directeur Medisch Coördinatie Centrum Eemland 

Ria Hofstede    Directeur Zorg Woonzorg Centra Haaglanden 

Maria van Balen   Manager Traza: Transmuraal Zorgnetwerk Almere 

Margriet Miedema   Directeur Zorgring Noord Holland Noord 

Robin van Iperen  Manager Informatisering en Automatisering CIZ 

Mia van Leeuwen  Directeur Stichting Transmurale Zorg Den Haag en Omstreken 

Eef Peelen   Projectleider Transferpunt en POINT 

Arthur Muller    Directeur van Techxx, leverancier van POINT 

Hetty van Oldeniel   Clustermanager Zorgpartners Midden-Holland 

Wijnie Nijssen    Coördinator bureau Nazorg en adviseur ziekenhuisverplaatste zorg Erasmus 
    Medisch Centrum 

Hanny van Tol   Informatiemanager Zorgverzekeraars Nederland 

Ruud Zondervan   Senior Beleidsmedewerker ACTIZ 

Petra Snoep, Agnes Droste Transferverpleegkundigen Groene Hart Ziekenhuis, Gouda 
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Bijlage 3: Enquête statistieken 

  In totaal zijn 82 mensen benaderd om de online enquête in te vullen. Hieraan heeft 36% gehoor gegeven. In 
deze bijlage worden de resultaten van de enquête verkort weergegeven. De enquête bestond uit de volgende 
onderwerpen:Drijfveren 

  Succes- en faalfactoren: Gedeelde Doelstellingen 

  Succes- en faalfactoren: Leiders zijn betrokken en zitten op één lijn 

  Succes- en faalfactoren: Belanghebbenden voorbereid en gemobiliseerd 

  Succes- en faalfactoren: Communicatie 

  Succes en faalfactoren: Sterk presterend projectteam 

  Succes- en faalfactoren: Vaardigheden en competenties ontwikkeld 

  Succes- en faalfactoren: Processen en organisatie op één lijn 

  Succes- en faalfactoren: Gedrag- en cultuurverschillen geadresseerd 

  Succes- en faalfactoren: Informatievoorziening/ICT 

  Succes- en faalfactoren: Juridisch 

 

Per onderwerp is de gebruikers ook de mogelijkheid gegeven om vrije tekst input te leveren. Dit is niet 
opgenomen in deze bijlage. Dit is wel gebruikt in het rapportage proces. 

Drijfveren 

In hoeverre vindt u de druk op efficiëntie (bijv. verkeerde bedproblematiek) een drijfveer voor transmurale 
samenwerking? 
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In hoeverre vindt u verbeterde kwaliteit van zorg een drijfveer voor transmurale samenwerking? 
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In hoeverre vindt u de inefficiënte van het proces van indicatiestelling een drijfveer voor transmurale 
samenwerking? 
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In hoeverre vindt u een gebrek aan inzicht in transfers (aantallen en eigenschappen) in de regio een drijfveer 
voor transmurale samenwerking? 
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Bij de volgende vragen is steeds gevraagd naar twee zaken: 

  Het belang dat u hecht aan het onderwerp van de vraag 

  De score die u binnen uw eigen (zelf ervaren) project heeft gegeven aan dit element 

Succes- en faalfactoren: Gedeelde Doelstellingen 

Ketenzorg is een speerpunt van het beleid van uw organisatie. 

 

Belang Score 
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De doelstellingen van het project zijn voor alle betrokkenen helder in termen van wat levert het mij op. 
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De factoren die bepalend zijn voor het behalen van de doelstellingen zijn gedefinieerd en worden door de 
betrokkenen begrepen. 

 

Belang Score 

 

3,23%

22,58%

48,39%

25,81%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Laag Hoog

 

 

6,45%

51,61%

41,94%

0,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Laag Hoog

 

 



  

 

 

59 

 

Er is een passende kosten-baten analyse (Businesscase) gemaakt die de kosten en baten voor alle betrokken 
partijen helder maakt. 
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Succes- en faalfactoren: Leiders zijn betrokken en zitten op één lijn 

De bestuurders/beslissers binnen uw eigen organisatie staan achter het project en dragen dit ook uit. 
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De bestuurders/beslissers in de andere betrokken organisaties staan achter het project. 
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Uw eigen organisatie voorziet het project van voldoende en juiste middelen. 
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Succes- en faalfactoren: Belanghebbenden voorbereid en gemobiliseerd 

De belanghebbenden hebben het gevoel dat zij volledig worden betrokken in en invloed kunnen uitoefenen op 
het project. 
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Succes- en faalfactoren: Communicatie 

Er is een communicatieplan ontwikkeld, gebaseerd op de behoeften van de verschillende belanghebbenden. 
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Belanghebbenden zijn tevreden met de mate waarin er met hen twee kanten op wordt gecommuniceerd. 
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Succes en faalfactoren: Sterk presterend projectteam 

Het projectteam is gemotiveerd om het project te laten slagen. 
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Er is een duidelijke rol- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen het projectteam 

 

Belang Score 

 

0,00%

12,90%

45,16%

41,94%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Laag Hoog

 

 

6,45%

29,03%

45,16%

19,35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Laag Hoog

 

 

De teamleden hebben de vaardigheden, de kennis en de ervaring die vereist is om hun werkzaamheden uit te 
voeren. 
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Succes- en faalfactoren: Vaardigheden en competenties ontwikkeld 

Er is een trainingsplan ontwikkeld dat is gebaseerd op een analyse van de behoeften van de belanghebbenden. 
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Succes- en faalfactoren: Processen en organisatie op één lijn 

Beschrijvingen van de huidige (oude) transmurale logistieke processen zijn aanwezig. 
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Er zijn beschrijvingen van de gewenste transmurale logistieke processen ontwikkeld. 
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De beschrijvingen van de gewenste transmurale logistieke processen zijn over de keten heen afgestemd. 
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Organisatorische structuren zijn herontwikkeld rondom nieuwe werkwijzen. 
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Succes- en faalfactoren: Gedrag- en cultuurverschillen geadresseerd 

Er is rekening gehouden in de gedrag- en cultuurverschillen tussen de samenwerkende organisaties. 
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Succes- en faalfactoren: Informatievoorziening/ICT 

Betreft open antwoorden. 

Succes- en faalfactoren: Juridisch 

Betreft open antwoorden 
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