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De best passende vervolgzorg

Een verwijzer (huisarts) verwijst vaak op basis van eigen kennis en ervaring. Dat is niet per definitie de best

passende verwijzing voor de betreffende zorgvrager. Meerdere factoren zijn van invloed op een passende

verwijzing, zoals de kunde van de zorgaanbieder waarnaar verwezen wordt, toegankelijkheid (afstand, wachttijd,

wel/niet/deels gecontracteerd door de zorgverzekeraar), alsook de verwijsreden en motivatie van de verwijzer,

maar zeker ook de wensen/voorkeuren van de verwijzer zelf. Binnen het project Gepast Verwijzen wordt al deze

informatie gebundeld en met behulp van ZorgRank (rekenkundig model, of wel algoritme) omgezet naar een

persoonlijk verwijsadvies. Dit betekent concreet dat er een match wordt gemaakt tussen de zorgvraag en het

zorgaanbod.

Het project Gepast Verwijzen is het initiatief van ZIO (Zorg in Ontwikkeling, een eerstelijns zorgorganisatie in

Maastricht en omgeving (Heuvelland), Verwijsbureau TIPP en Mediquest. Dit project wordt door het Zorginstituut

Nederland gefinancierd vanuit de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg, met in 2018 het

thema 'Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen'. Het project wordt vanuit de Raad van Advies

gesteund door CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis de Patiëntenfederatie Nederland, Zorgbelang Limburg, Syntein,

UMC Maastricht en InEen.

Doel

Het doel van het programma en daarmee ook het project is het realiseren van een structurele inbedding en

landelijke opschaling van Gepast Verwijzen in het verwijsproces. Dit document geeft inzicht in de resultaten van het

project Gepast Verwijzen en geeft invulling aan de wijze waarop wordt beoogd om het project structureel in te

bedden en landelijk op te schalen.

Subsidie Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland heeft in juni 2018 een subsidie toegekend aan ZIO (subsidieontvanger) voor het realiseren

van het project Gepast Verwijzen, in het kader van de subsidieregeling Transparantie 2018 ‘het gebruiken van

uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’.  De subsidie betreft een zogenaamde stimuleringsregeling voor de

periode 2018 t/m 2020, met het doel om het gebruik van uitkomstinformatie en samen beslissen in de zorg als

een landelijke beweging te bevorderen en structureel ingebed wordt. Samen Beslissen houdt in dat de patiënt in

overleg met de zorgverlener de best passende behandeling/ zorg kan kiezen. Passend betekent onder meer dat

de persoonlijke omstandigheden (zoals voorkeuren, medische conditie/ verwijsreden of andere relevante

kenmerken) moeten worden meegewogen bij de uiteindelijke keuze voor een passende behandeling/

zorgaanbieder. ZIO (hoofdaanvrager subsidie) is in samenwerking met TIPP en Mediquest verantwoordelijk voor

de uitvoering en realisatie van Gepast Verwijzen.

https://www.zio.nl/
https://tipp.nl/
https://home.mediquest.nl/
https://www.zorginstituutnederland.nl/
https://www.zorginstituutnederland.nl/
https://www.cz.nl/
https://www.menzis.nl/
https://www.vgz.nl/
https://www.zilverenkruis.nl
https://www.patientenfederatie.nl/
https://www.burgerkrachtlimburg.nl/
https://www.syntein.nl/
https://www.mumc.nl/
https://ineen.nl/
http://www.gepastverwijzen.nl
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Relevante marktkenmerken, -ontwikkelingen 1
e

lijn

Samen beslissen en gebruiken van uitkomstinformatie

‘Samen beslissen’ betekent dat zorgverlener en patiënt of cliënt samen beslissen over welke zorg het beste past.

De onderzoekers concluderen dat de rol van uitkomstinformatie nog beperkt is. Dat komt onder andere doordat

uitkomstinformatie niet direct beschikbaar is om samen te beslissen. Zorgverleners en patiënten zijn wel bereid om

samen te beslissen. Het gebeurt ook al. Zorgverleners geven hier wel een eigen invulling aan en werken meestal

niet op basis van een algemeen model. Ook is de ene patiënt actiever in het zoeken van informatie en vragen

stellen dan de andere.

Belangrijkste aanbevelingen (ZiNl)

1. Laat Samen Beslissen aansluiten bij de dagelijkse praktijk en zorg dat het opheffen van

machtsongelijkheid tussen zorgverlener en patiënt geen doel op zich wordt.

2. Sluit aan bij wat al goed gaat. Samen Beslissen bleek in het praktijkonderzoek geen radicaal nieuwe

aanpak, maar sluit aan bij de beroepsethiek en bestaande werkwijzen van zorgverleners.

3. Zorg dat Samen Beslissen geen eenmalig trucje maar een professionele werkwijze wordt. Samen Beslissen

is niet één gesprek, maar een langlopend proces.

4. Zet in op het empoweren van de zorgverlener om patiënten te betrekken. Leg niet alleen uit wat Samen

Beslissen voor de patiënt kan betekenen, maar juist ook wat het inhoudt voor de zorgverlener.

5. Samen Beslissen vraagt ook om een actieve houding van de patiënt.

6. Het overbrengen van informatie vraagt om kennis en kunde van de zorgverlener.

Zorg voor middelen om goed samen te kunnen beslissen. Uitkomstinformatie moet laagdrempelig aangeboden

worden en makkelijk toegankelijk; pas dan zullen zorgverleners het toepassen omdat het ten goede komt aan het

werk.

Juiste Zorg op de Juiste Plek

In het bestuurlijk- hoofdlijnen-akkoord-huisartsenzorg is opgenomen dat volop ingezet moet worden in het leveren

van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de

juiste prijs, met als uitgangspunt dat de patiënt minimaal even goede of zelfs betere zorg zal

ontvangen. Deze transformatie heeft als effect:

I. het voorkomen van (duurdere) zorg;

II. het verplaatsen van zorg, (dichter) bij mensen thuis als dat kan dan wel verder weg (geconcentreerd) als

het omwille van de kwaliteit en doelmatigheid moet;

III. het vervangen van zorg door andere zorg, zoals e-health, met een gelijkwaardige of betere

medisch-inhoudelijke kwaliteit van de zorg.

https://ineen.nl/wp-content/uploads/2020/03/bestuurlijk-akkoord-huisartsenzorg-2019-2022.pdf
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Belangrijkste aandachtspunten:

1. terug verwijzing van patiënten(-groepen) van de tweede lijn naar de eerste lijn zonder verdere

medisch-specialistische bemoeienis;

2. het zo gericht mogelijk verwijzen van eerste lijn naar tweede lijn, en zo snel mogelijk terugverwijzen indien

mogelijk;

3. het anders organiseren van zorg die niet persé in de tweede lijn hoeft te worden geleverd, maar ook niet

geheel zonder medisch specialistische expertise en directe advisering in de eerste lijn kan plaatsvinden,

het zorggebied waar je kunt spreken van anderhalvelijns zorg, of ‘gedeelde zorg’;

4. het verplaatsen van specifieke, afgebakende zorgactiviteiten van de medisch specialist naar de

huisartsenpraktijk, zoals bijvoorbeeld (onderdelen van) chronische zorg controles en chirurgische

verrichtingen buiten de tweedelijns instelling, op verzoek van de huisarts en gezamenlijk met de medisch

specialist (bijv. in ketenzorg vorm) of zelfstandig door de huisarts;

5. vormen van geborgde e-Health consultatie tussen huisartsen en medisch specialisten onderling en met de

patiënt.

Anderhalvelijnszorg als alternatief voor ziekenhuiszorg

In de ‘proeftuinen’ van Zuid-Limburg (ZIO) verwijzen huisartsen laagrisicopatiënten met laagcomplexe klachten

door naar een ‘anderhalvelijnscentrum’, waar specialisten op basis van één of twee consulten een behandeladvies

geven aan de huisarts. De patiënt blijft intussen onder regie van de huisarts. De specialisten worden dus eigenlijk

als inhoudelijk deskundigen ‘ingehuurd’. Doel: verbeteren van de gezondheid van de populatie en verbeteren van

de ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten, en betere samenwerking van en kennisoverdacht tussen

huisartsen en medisch specialisten. Onnodige doorverwijzingen naar het ziekenhuis kunnen op deze manier

voorkomen worden.

Van de patiënten die een consult hadden gekregen in de anderhalvelijnszorg wordt één op de vijf doorverwezen

naar het ziekenhuis. Bij de overige 80 procent wordt de zorgvraag beantwoord of verzorgt de huisarts de

verdere behandeling. Naast een kortere wachttijd, zijn de gemiddelde zorgkosten in de anderhalvelijnszorg zijn

aanzienlijk lager dan de kosten in het ziekenhuis. Patiënten zijn ook meer tevreden en de nieuwe aanpak had geen

nadelige gevolgen voor hun gezondheid. Niettemin is er vooralsnog geen substitutie-effect, met andere woorden:



7

het openen van anderhalvelijnscentra heeft niet geleid tot minder patiënten in de tweede lijn op de poli. De

Zuid-Limburgse proef is volgens CZ een mooi voorbeeld voor andere regio’s in het land. Investeren in

anderhalvelijnscentra moet uiteindelijk ook gaan leiden tot een afname van de zorg in het ziekenhuis. Er kan

volgens CZ alleen gesproken worden over een volwaardig alternatief als er ook sprake is van krimp van het

ziekenhuis en daarmee lagere kosten op regionaal niveau.

Kenmerken huisartsenzorg

In 2018 waren er op basis van de Nivel-huisartsenregistratie naar schatting 12.446 werkzame huisartsen,

waarvan er 10.098 ‘regulier’ waren gevestigd als:

● zelfstandig gevestigde huisartsen (7.860) of

● HIDHA’s/vaste waarnemers (2.238)

Van deze regulier gevestigde huisartsen werkte:

● 17,4% in een solopraktijk,

● 38,7% in een duopraktijk, en

● 43,9% in een groepspraktijk.

In 2018 waren er 4.999 huisartsenpraktijken. Van alle praktijken was:

● 35,1% een solopraktijk,

● 41,5% een duopraktijk, en

● 23,4% een groepspraktijk.

De normpraktijk heeft in 2018 2.095 patiënten. De LHV wil uiteindelijk naar 1.800 patiënten, ze hebben nog geen

norm voor 2019 en 2020 vastgesteld. In de praktijk is verkleining niet gemakkelijk. Er is een te lage instroom van

huisartsen uit de opleiding. Hierdoor ontstaan in krimpgebieden nu al problemen met de continuïteit van de zorg,

en dus ook de praktijkopvolging. De huisartsenzorg moet toegankelijk blijven. Er zal dus naar andere oplossingen

gezocht moeten worden om de zorg te waarborgen en taakdelegatie te bevorderen. Denk ook aan het inzetten

van eHealth en mHealth (LHV).

Omvang zorggebruik (bron: Nivel, zorgregistraties 1e lijn)

● Meer dan driekwart (78%) van de ingeschreven patiënten heeft in 2019 een of meer contacten met de

huisarts.

● Patiënten hebben in 2019 gemiddeld 5 keer contact met de huisartsenpraktijk.

● Kinderen in de leeftijdscategorie 5-17 jaar hebben gemiddeld de minste contacten per jaar, namelijk ruim

2; in de hoogste leeftijdscategorie (85 jaar en ouder) zijn dat er de meeste, namelijk gemiddeld 15.

● Het aantal contacten met de huisarts daalt in 2019 licht in vergelijking met 2018 (gemiddeld 4,1 versus

4,3 contacten).

Verwijzingen naar tweede lijn

● In 2018 zijn er 310 verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten naar een medisch specialist. De meeste

verwijzingen naar de tweede lijn hebben betrekking op het specialisme dermatologie en het specialisme

oogheelkunde (beide 32 per 1000 patiënten), gevolgd door KNO-heelkunde en orthopedie.

● Voorgaande zou neerkomen op zo’n 5,6 miljoen verwijzingen per jaar.

De bron van de bovenstaande informatie is Nivel, zorgregistraties 1e lijn.
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Samenwerken en netwerken

De eerstelijnszorg groeide in 2018 sneller dan de tweedelijnszorg. De afgesproken overheveling van zorg van de

tweede naar de eerste lijn, met het oog op kostenverlaging en kwaliteitsverhoging, stimuleert de eerstelijns groei.

De onderhandeling tussen huisartsen en zorgverzekeraars zit vooral in de zorgvernieuwingsgelden (S3-gelden). Per

regio verschilt wat er moet gebeuren om de zorg te verbeteren. Binnen de eerste lijn werken huisartsen samen met

onder meer apotheken, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties, wijkteams, gemeenten, diëtisten en logopedisten.

Tevens ontstaan samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende huisartsen onderling, in de regio en tussen

verschillende zorgaanbieders in de keten. Deze samenwerkingsverbanden dragen eraan bij om het werk van de

huisarts en de zorg rond de patiënt op een betere manier te managen. Huisartsen zijn vaak de initiatiefnemer voor

de realisatie van gezondheidscentra. Naast de reguliere eerstelijns zorgverleners zoekt ook de medisch specialist

steeds vaker toenadering omdat die ook dicht bij de patiënt wil werken.
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Waarom is een andere manier van verwijzen nodig?

Het verwijsproces in Nederland is traditioneel, weinig innovatief en niet/onvoldoende gericht op belangrijke

ontwikkelingen zoals Juiste Zorg op de Juiste Plaats, Samen Beslissen, etc. en het maken van een onderbouwde

keuze voor vervolgzorg wordt niet/ onvoldoende ondersteunt. Dit kan en moet anders.

Samen Beslissen

Huisartsen (verwijzers) zijn bijna altijd doorslaggevend bij de keuze voor een zorgaanbieder en baseren deze

keuze veelal op basis van eigen kennis en ervaring. Uit onderzoek van o.a. IQ Healthcare (2012), Patiënten

Federatie (2017) en ook uit eigen onderzoek, ervaring en visie van ZIO/TIPP en Mediquest, is vastgesteld dat

zorgvragers een sterke wens hebben om samen met de verwijzer te beslissen over hun zorg (47%), maar in de

praktijk gebeurt niet altijd (het percentage ligt volgens ZIO lager).

Huisartsen (verwijzers) zijn nog bijna altijd doorslaggevend bij de keuze voor een

zorgaanbieder… zorgvragers zijn zich steeds meer bewust dat ook zij inspraak hebben.

Samen Beslissen zorgt er voor dat patiënten een rol krijgen in het proces dat ze doorlopen. Als de patiënt

betrokken wordt in het verwijsproces en meer inzicht krijgt in het vervolgtraject is de verwachting dat dat het

herstel van de patiënt ten goede zal komen. Samen beslissen kan ook, zoals we nu ook zien bij TIPP (mede door

het persoonlijke contact), de no show verlagen (hierover zijn geen exacte cijfers beschikbaar en is een aanname).

Veel verwijzingen gaan niet ‘door’ omdat patiënten afhaken. Als je samen beslist dan is de patiënt ook

gemotiveerder om op de afspraak met de zorgaanbieder te verschijnen. Keuze-informatie is daarom biedt de

mogelijkheid om Samen Beslissen op gang te brengen, omdat je nadrukkelijker kijkt naar een aanbieder van

vervolgzorg en wat die te bieden heeft. Daarbij worden verschillen in kwaliteit zichtbaarder voor het publiek, wat

een zorgaanbieder prikkelt om te verbeteren.

Adequate informatievoorziening is noodzakelijk voor JZJP

Er wordt enorm veel informatie verzameld over de zorg in Nederland. Deze informatie wordt echter nog

nauwelijks ingezet als keuzeondersteuning bij de verwijzing van een zorgvrager naar vervolgzorg (de Juiste Zorg

op de Juiste Plek). Uit onderzoek (Mediquest) blijkt dat het ook niet gemakkelijk is om deze, vaak complexe,

informatie over zorgaanbieders te vergelijken. Bovendien worden meerdere knelpunten gesignaleerd met

betrekking tot het maken van een onderbouwde keuze van vervolgzorg in de 1e lijn:

● Bij de keuze voor een aanbieder wordt onvoldoende gebruik gemaakt van beschikbare data

(zorguitkomsten) voor een betere verwijzing. Indien een keuze wel gebaseerd is op informatie, wordt

deze veelal gebaseerd op wachttijden en afstand en niet of in minder mate op uitkomstinformatie

(patiëntervaringen, ervaringen van andere huisartsen, zorginhoudelijke kwaliteit). Deze informatie is vaak

lastig te interpreteren, maar geeft wel een veel vollediger beeld van de zorgaanbieder waarnaar wordt

verwezen;

https://gepastverwijzen.nl/wp-content/uploads/2018/11/Rapportage-literatuurstudie-Gepast-Verwijzen_def.pdf
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● De beschikbare keuze-informatie over vervolgzorg is versnipperd en niet integraal en eenvoudig

beschikbaar voor de zorgvrager en de verwijzer in het verwijsproces, waardoor Samen Beslissen mogelijk

wordt.

● Vanwege onvolledige informatievoorziening in het verwijsproces, hebben keuzes voor vervolgzorg de

volgende nadelige effecten:

o De zorgvrager krijgt soms onverwacht hoge zorgkosten omdat een zorgaanbieder waarnaar is

verwezen niet (volledig) gecontracteerd blijkt te zijn, omdat bij de verwijzing niet wordt gekeken

naar de zorgverzekeringspolis van de zorgvrager;

o Keuze voor vervolgzorg is niet altijd het de meest doelmatige. Niet alle opties voor vervolgzorg

1, 1½e of 2e lijn worden voldoende meegewogen in het maken van een keuze;

● In de keuze voor vervolgzorg wordt onvoldoende rekening gehouden met de voorkeuren en persoonlijke

situatie van de zorgvrager. Dit kan ertoe leiden dat vervolgzorg niet altijd het beste past bij wat de

zorgvrager nodig heeft;

Waarom TIPP verwijsbureau?

TIPP is in 2012 opgericht op initiatief van huisartsen. De huisartsen hadden behoefte aan meer grip op het

verwijsproces. Zij merkten namelijk dat ze na een verwijzing vaak de patiënt uit het zicht verloren. Voorheen was

het zo dat patiënten werden verwezen naar het ziekenhuis, vervolgens kregen die dan na enige tijd een brief met

hierin vermeld wanneer ze terecht konden in het ziekenhuis. De verwijzer had geen invloed op dit hele proces. Ze

wisten bijvoorbeeld niet of er rekening werd gehouden met de urgentie, zoals zij hadden aangegeven en ook niet

of de zorgvrager daadwerkelijk naar het ziekenhuis ging.
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TIPP biedt sindsdien bemiddeling rondom de verwijzing: zij helpen de patiënt om op de goede plek terecht te

komen. Het aantal verwijzingen dat ze verwerken is enorm toegenomen (inmiddels meer dan 45.000 verwijzingen

per jaar). 80% van de verwijzingen in de regio wordt nu door TIPP bemiddeld. TIPP begeleidt de zorgvrager na

verwijzing van de huisarts naar vervolgzorg (1 ½e lijn en 2e lijn). Om zorgvragers beter te kunnen ondersteunen in

het verwijsproces is er behoefte aan informatievoorziening dat hen helpt om samen met de zorgvrager een

onderbouwde keuze te maken voor vervolgzorg.

Adequate informatievoorziening en een verwijsadvies is complex

Het interpreteren van verschillende type zorginformatie is complex, zeker voor een patiënt in de eerste lijn bij wie

er nog geen diagnose is gesteld of de diagnose nog heel pril is. De rol die de huisarts of andere zorgverleners

kunnen hebben in het begeleiden van patiënten om geïnformeerde keuzes te maken wordt breed erkend. Soms is

er geen tijd om een actieve keuze te maken (bij een acute zorgvraag), maar ook als deze tijd er wel is, is er een

groep mensen die geen actieve keuze maakt; zij zien geen kwaliteitsverschillen tussen zorgaanbieders of kiezen

simpelweg voor de zorgaanbieder die de verwijzer aanbeveelt, waarmee ze bekend zijn of de dichtstbijzijnde

zorgaanbieder. Een ander deel van de groep maakt echt een actieve keuze op basis van zorginformatie.

Voor veel mensen (‘satisfiers’) zal een advies in de vorm van een  rangorde van best passende zorgaanbieders, mogelijk

al voldoende zijn. Voor anderen is de mogelijkheid om zorgaanbieders in detail te kunnen vergelijken een voorwaarde

om te kunnen besluiten of zij meegaan in een advies of toch een keuze maken die hiervan afwijkt. Welke informatie en

factoren bepalend zijn in de keuze voor vervolgzorg verschilt per persoon en kan ook voor één persoon verschillen

per situatie (bijvoorbeeld gaat het om een eenmalige ingreep of een chronische zorgvraag, is het een complex

klachtenpatroon of is al bekend dat het gaat om een relatief eenvoudige behandeling/ zorgproces?. Afstand tot

de zorgaanbieder, wachttijd en het wel of niet hebben van een voorkeur voor een zorgaanbieder op basis van

persoonlijke ervaring lijken in ieder geval factoren te zijn waarvoor bij de patiënt de voorkeur uitgevraagd moet

worden als input voor een verwijsadvies.
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Het concept Gepast Verwijzen

Gepast Verwijzen heeft betrekking op de ambitie om zorgvragers en verwijzers in Nederland te ondersteunen om

tot betere onderbouwde besluitvorming te komen voor ‘gepaste vervolgzorg’. Dit betekent zorg op het juiste

moment, op de juiste plaats, door de juiste personen, passend bij de persoonlijke wensen/ situatie van de

zorgvrager. In dit hoofdstuk wordt geschetst wat de visie is achter Gepast Verwijzen en wat het precies inhoud.

Waarom Gepast Verwijzen?

Gepast Verwijzen is een andere manier van verwijzen door Samen Beslissen te combineren met adequate

informatievoorziening, advies op maat en een passende technische voorziening, zodat de zorgvrager en de

verwijzer een onderbouwde keuze kunnen maken voor vervolgzorg in het bestaande verwijsproces.

De verschuiving in het verwijsproces: ‘passende vervolgzorg zoeken is straks net zoals

het boeken van een reis via booking.com’ (Caro van Uden, directeur ZIO).

Gepast Verwijzen kenmerkt zich aan de hand van de onderstaande ambities/ doelen:

● Relevante keuze-informatie is geïntegreerd in het verwijsproces, binnen bestaande technische

infrastructuren, waardoor Samen Beslissen over de best passende vervolgzorg mogelijk is;

● De zorgvrager en zorgprofessional zijn geïnformeerd over:

○ over het beschikbare zorgaanbod in Nederland en buitenland (alleen indien relevant voor de

grensregio´s) passend bij de persoonlijke situatie/ verwijsreden van de zorgvrager;

○ over het gecontracteerde zorgaanbod passend bij de persoonlijke situatie van de zorgvrager;

○ over de verschillen in kwaliteit tussen zorgaanbieders;

○ over de verschillen in wachttijd tussen zorgaanbieders;

○ over de verschillen in afstand tussen zorgaanbieders, gerelateerd aan de vertrekplaats van de

zorgvrager;

● De zorgvrager heeft de mogelijkheid om persoonlijke wensen/ voorkeuren met de betrekking tot een

verwijzing te duiden en mee te wegen in het persoonlijke verwijsadvies;

● De verwijzer heeft de mogelijkheid om eigen ervaringen (en die van collega verwijzers), alsook medisch

inhoudelijke urgentie van een verwijzing te duiden en mee te wegen in het persoonlijke verwijsadvies;

● Aan de hand van een rekenkundig model/ algoritme (©ZorgRank) wordt de verwijsreden, het

beschikbare aanbod, de beschikbare zorginformatie, voorkeuren/ wensen van, medische urgentie en

ervaringen van verwijzers gecombineerd en verwerkt tot een persoonlijk advies voor de best passende

(vervolg)zorg;

● ZorgRank borgt een uniform en transparant advies voor vervolgzorg. Uniform zodat de informatie altijd

leidt tot hetzelfde advies bij dezelfde zorgvrager met dezelfde verwijsreden en persoonlijke voorkeuren.

Transparant zodat de uitkomsten toetsbaar zijn voor het publiek en de maatschappij;

● Het persoonlijke advies heeft als voordeel dat de zorgvrager en verwijzer niet zelf op zoek hoeven te

gaan naar juiste en betrouwbare informatie. Hiermee wordt keuzestress voorkomen en zijn de vereiste

vaardigheden minimaal.

● Het persoonlijke advies voor (vervolg)zorg, wordt middels een koppeling ontsloten in diverse

applicaties;

● Gepast Verwijzen biedt de mogelijkheid (afhankelijk van de technische invulling ten aanzien  van

bestaande verwijsapplicaties) om Samen Beslissen op drie manieren in te richten (zie figuur 1):
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1. De zorgvrager kiest zelf zijn/haar vervolgzorg in het logistiek verwijssysteem, waarin het

persoonlijke advies wordt getoond (ZorgRank is geïntegreerd);

2. De zorgvrager kiest samen met de verwijzer zijn/ haar vervolgzorg in het logistiek verwijssysteem,

waarin het persoonlijke advies wordt getoond (ZorgRank is geïntegreerd);

3. De zorgvrager kiest samen met ondersteuning van een verwijsbureau (bijvoorbeeld TIPP) zijn/

haar vervolgzorg in het logistiek verwijssysteem, waarin het persoonlijke advies wordt getoond

(ZorgRank is geïntegreerd)

Figuur 1

Zie het animatiefilmpje waarin wordt toegelicht hoe Samen Beslissen

middels de Zorgnavigator (TIPP) werkt!

● Gepast Verwijzen is een visie om het verwijsproces te optimaliseren en draagt bij aan de volgende

ambities:

○ het motiveert zorgaanbieders (naar wie verwezen wordt) om de kwaliteit van de geleverde zorg

te verbeteren op aspecten die het verwijsadvies beïnvloeden;

○ Het bevordert de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Met andere woorden: de kans is groter dat

zorgvragers komen na de verwijzing bij de juiste zorgaanbieder terecht komen voor vervolgzorg;

○ Het stimuleert Samen Beslissen, waardoor het vertrouwen, de tevredenheid en therapietrouw

van zorgvragers ten aanzien van de zorgaanbieder waarnaar verwezen is, wordt bevordert.

Gepast Verwijzen heeft de ambitie om in Nederland een onomkeerbare beweging te

stimuleren, waarbij zorgvragers en verwijzers samen betere en onderbouwde

keuzes gaan maken voor vervolgzorg.

https://gepastverwijzen.nl/2019/09/30/animatiefilmpje-zorgrank/
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Wat is ZorgRank?

Wat de beste vervolgzorg na een (huisarts)consult is, is voor iedere zorgvrager verschillend. Nu weten veel mensen

niet dat er verschillende opties zijn en dat je dus al een keuze kunt maken vóórdat je naar het ziekenhuis, een

zelfstandige kliniek of behandelcentrum gaat. Dit is een belangrijk moment omdat het later soms lastig (maar niet

onmogelijk) is om nog van zorgaanbieder te wisselen. Ter ondersteuning van deze belangrijke beslissing is

ZorgRank ontwikkeld. ZorgRank is een algoritme (rekenkundig model) dat een persoonlijk advies geeft voor de

best passende aanbieder van medisch specialistische vervolgzorg. Met dit advies kunnen zorgvrager en verwijzer

vervolgens onderbouwd samen beslissen.

● ZorgRank laat zien welke aanbieders het meest relevant zijn en aansluiten bij de kenmerken en voorkeuren

van de zorgvrager, de verwijsreden en andere input van de verwijzer (huisarts);

● ZorgRank combineert de input van de zorgvrager en verwijzer met beschikbare zorgdata (zoals

zorguitkomsten en wachttijden);

● De zorgvrager vergelijkt zelfstandig of samen met de verwijzer de verschillende opties en maakt een

onderbouwde keuze voor een zorgaanbieder.

● ZorgRank kan geïntegreerd worden in websites of applicaties waar een keuze gemaakt wordt voor

vervolgzorg.

Van rekenkundig model naar een passend advies

ZorgRank is een algoritme/ rekenkundig model en berekent wat de best passende aanbieder van vervolgzorg is.

Transparantie over de werking van ZorgRank draagt bij aan het vertrouwen in de onderliggende data en in

ZorgRank. Speciaal hiervoor is het document methodologische verantwoording opgesteld, waarin de werking van

ZorgRank wordt toegelicht.

ZorgRank is een match tussen de zorgvraag en het zorgaanbod.

De verwijzing

Ieder advies start met het ontsluiten van de verwijzing uit het HIS naar ZorgRank. Het betreft de onderstaande

informatie uit het HIS:

● het verwijsbericht (advies op specialisme of op klacht/ aandoening niveau) ;
1

● de urgentie hoe snel een zorgvrager gezien moet worden door een aanbieder van vervolgzorg;

● polisinformatie van de zorgvrager (hoe is de zorgvrager verzekert);

● vertrekplaats van de zorgvrager (op basis van een postcode kan de afstand tot zorgaanbieders

berekend worden).

Deze variabelen uit het HIS, alsook persoonlijke voorkeuren hebben invloed op het advies dat getoond wordt in

ZorgRank. Het advies omvat een overzicht van  top drie van zorgaanbieders die gerangschikt zijn op basis van

een ZorgRank-score en het best aansluiten bij de persoonlijke situatie van de zorgvrager.

1
In het verwijsbericht kunnen (onder andere) de variabelen Aandoening (ICPC1-code) , en Specialisme worden meegegeven.

Om zo specifiek mogelijk aan de vraag van de huisarts en patiënt te voldoen wordt altijd geprobeerd om relevante

informatie terug te koppelen op klacht / aandoeningsniveau, en indien dit niet beschikbaar is op specialismeniveau.

https://gepastverwijzen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Methodologische-verantwoording-ZorgRank_2021.pdf
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Berekening ZorgRank-score

De best passende aanbieder van vervolgzorg wordt berekend op basis van drie verschillende variabelen :
2

● Wachttijd

● Afstand

● Kwaliteit

De vierde variabele, gecontracteerde zorg wordt als keuze informatie meegeleverd in ZorgRank, gekoppeld aan

de betreffende zorgpolis van de zorgvrager.

Gouden variabelen

De ZorgRank-score wordt berekend op basis van de scores voor de variabelen Wachttijd, Afstand en Kwaliteit (zie

figuur 2). Dit zijn zogenoemde Gouden variabelen. Deze drie variabelen wegen even zwaar in de bepaling van

de eindscore (1/3e , 1/3e, 1/3e). Bij het ontbreken van een gouden variabele wordt de score gevuld met de

laagst mogelijke score (0).

Figuur 2

Kwaliteitsscore

De kwaliteitsscore is opgebouwd uit de KWIC-score, HTO score en Patiëntervaring. Deze drie variabelen wegen

even zwaar in de bepaling van de score voor de variabele Kwaliteit. Bij het ontbreken van een variabele wordt

de kwaliteitsscore bepaald op basis van  de overige variabelen, er wordt dus niet (zoals bij de gouden

variabelen) een score 0 toegekend. Er wordt dus een kwaliteitsscore (gemiddelde) berekend over de variabelen

die beschikbaar zijn.

Persoonlijke voorkeur

Uit het onderzoek Perspectief Zorgvragers (2019) blijkt de individuele waarde die de patiënt toekent aan de

variabelen (wachttijd, afstand, kwaliteit) te verschillen per persoon en per situatie. ZorgRank geeft daarom de

optie om weegfactoren in te stellen zodat de patiënt zijn persoonlijke voorkeuren kan benadrukken: vindt iemand

het belangrijker om snel geholpen te worden of vindt hij/zij kwaliteit belangrijker dan wachttijd?

2
Uit het onderzoek Perspectief Zorgvragers (2019) onder patiënten is gebleken dat patiënten wachttijd, vergoeding, afstand

en kwaliteit de belangrijkste variabelen vinden in de keuze voor een zorgverlener.
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Sorteren en filteren

Naast het duiden van een persoonlijke voorkeur heeft ZorgRank nog twee andere functionaliteiten om de

zorgvraag specifieker te maken. Dit betreft sorteren en filteren. Indien een gebruiker filtert, wordt dit

meegenomen in ZorgRank en worden alleen die zorgaanbieders getoond die voldoen aan het filter.

Indien een gebruiker sorteert, worden de resultaten getoond op basis van de sortering.

Normalisatie

Om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken worden alle variabelen genormaliseerd op een schaal van 0 tot

100. Dit houdt in dat de beste score 100 punten krijgt en de middelste score (mediaan) krijgt 50 punten. De

afstand tussen de beste score en de mediaan bepaalt dan de schaal.

Figuur 3

Van ZorgRank-score naar een persoonlijk verwijsadvies

Het advies

ZorgRank combineert de beschikbare zorgdata, berekent een ZorgRank-score en toont vervolgens afhankelijk van

de verwijsreden, zorgpolis en voorkeuren van de zorgvrager het zorgaanbod dat het beste aansluit bij de

zorgvrager (figuur 3 en 4). In feite worden alle de zorgaanbieders gerangschikt op relevantie, dat wil zeggen dat

de optie die het beste past, bovenaan komt te staan.
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Hieronder is een impressie gegeven van de werking van ZorgRank en hoe dit zich vertaalt naar een advies

(ranking van zorgaanbieders). Er wordt gecontroleerd of dit advies ook echt gepast was door na te gaan of de

zorgvrager kiest voor een de zorgaanbieders die ZorgRank in de top 3 heeft gezet.

Figuur 4

Databronnen

Vooralsnog is het project Gepast Verwijzen ingericht voor verwijzingen naar zorgaanbieders in de medisch

specialistische zorg en stadspoli´s (de 1½e lijn).

Een belangrijk uitgangspunt is dat alle zorgaanbieders die de benodigde vervolgzorg kunnen leveren in

Nederland worden meegenomen in het advies aan de zorgvrager. Gepast Verwijzen heeft daarom het

uitgangspunt dat het verwijsadvies gebaseerd moet zijn op het landelijke zorgaanbod. Dit betekent dat alleen

databronnen en registraties in ZorgRank (indien mogelijk) met een landelijke dekking worden opgenomen.

Wat betreft medisch specialistische zorg zijn de onderstaande databronnen ontsloten in ZorgRank. Hierbij wordt

een scheiding gemaakt tussen kwaliteitsinformatie en algemene keuze-informatie. Hieronder een korte toelichting.
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Kwaliteitsinformatie

Huisartsen Tevredenheidsonderzoek (HTO)

Het HTO betreft ervaren van huisartsen over het ziekenhuis waar zij het meest naar verwijzen op een zestal

onderwerpen.

Patiëntervaring

In ZorgRank is de mogelijkheid ingebouwd voor het meenemen van Patiëntervaringen. Op dit moment maken

patiëntervaringen gemeten door ZIO onderdeel uit van ZorgRank. De patiënt-ervaringsvragen van ZIO sluiten aan

bij de vragen van Zorgkaart nederland .
3

KWIC-Scores

De KWIC-score staat voor KWaliteitsIndicatoren Cure, in 2006 ontwikkeld in samenwerking met Plexus

(adviesbureau in de gezondheidszorg) en het Erasmus MC. In de daaropvolgende jaren is de KWIC-score is verder

doorontwikkeld o.a. op basis van feedback van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten. De KWIC-score is

gebaseerd op data vanuit openbare databronnen: het Zorginstituut, IGZ Basisset Ziekenhuizen en Klinieken en

HSMR (Hospital Standardized Mortality Rates). De KWIC-scores worden berekend op aandoeningsniveau,

specialismeniveau en op instellingsniveau. Uitgebreide methodologische onderbouwing voor KWIC is hier te vinden.

Algemene keuze-informatie

Basisregistratie Medisch Specialistische Zorg

ZorgRank maakt gebruikt van de database Medisch Specialistische Zorg van Mediquest. Deze database bevat

basisgegevens van alle ziekenhuizen (academische-, dag- , gespecialiseerde-, buitenpoli’s), zelfstandig

behandelcentra, revalidatie klinieken, poliklinieken en privéklinieken in Nederland. De database bevat informatie

over de fysieke, telefonische en digitale bereikbaarheid van Nederlandse ziekenhuizen en over het zorgaanbod

(specialismen en aandoeningen) die de betreffende locatie behandeld. Alleen zorgaanbieders die het

betreffende behandelaanbod ook aanbieden worden getoond in de resultaten van het algoritme.

Zorgcontractering

Mediquest brengt van alle zorgverzekeraars in kaart of zij een contract hebben afgesloten met ziekenhuizen voor

de basisverzekering. Zodoende kan op basis van polisinformatie worden bepaald of een aandoening of

behandeling gecontracteerd is bij een zorginstelling. Contractinformatie wordt verschaft onder de volgende

categorieën:

- Volledig gecontracteerd

- Deels gecontracteerd: een aantal behandelingen binnen het specialisme zijn wel gecontracteerd, maar niet

alle behandelingen

- Niet gecontracteerd

- In onderhandeling: zorgverzekeraar en zorgaanbieder zijn nog in onderhandeling over het contract

- Contractering onbekend

3
Verkent wordt in hoeverre Zorgkaart Nederland reviews (landelijke dekking) ontsloten kunnen worden in ZorgRank.

https://home.mediquest.nl/wp-content/uploads/2020/03/190802_methodologische-verantwoording-kwic-verslagjaar-2018-klinieken-2017.pdf
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Contractinformatie is beschikbaar op de volgende niveaus:

- Instelling

- Specialisme

- Aandoening

De contractinformatie wordt getoond in ZorgRank, maar wordt niet meegenomen in het algoritme. Wel is er de

mogelijkheid om te filteren zodat alleen gecontracteerd aanbod wordt getoond.

Afstand in km

Voor het berekenen van de afstand naar de zorgaanbieder wordt gebruik gemaakt van de 4-cijferige postcode

van de patiënt. Via een postcodetabel  wordt de afstand naar de betreffende zorgaanbieder berekend in

kilometers. Als het algoritme geen postcode ontvangt, en er dus geen afstand berekend kan worden, dan werkt het

algoritme alsof er geen afstand is tot de zorgaanbieders. Dit houdt in dat afstand wordt gezien als waarde 0 en

alle zorginstellingen even dichtbij zijn.

Wachttijden

Mediquest verzamelt wachttijden voor alle ziekenhuizen volgens de richtlijnen van de NZa voor zover deze

gepubliceerd worden op de website van aanbieders van medische specialistische zorg. Deze worden aangevuld

met de wachttijden van zelfstandige behandelcentra voor zover van toepassing en gepubliceerd door de

behandelcentra. Indien mogelijk wordt de actuele wachttijd van het ziekenhuis verzameld, als deze informatie niet

beschikbaar is dan worden de retrospectieve wachttijden van de NZa aangehouden.

Wachttijden bestaan uit de volgende twee duidingen:

● Wachttijd voor aandoening betreft wachttijd tot de volgende behandeling in weken

● Wachttijd voor specialisme betreft toegangstijd tot polikliniek in weken
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ZorgRank als integrator

ZorgRank is een onafhankelijke oplossing, waarvan de technische infrastructuur via open standaarden publiek

toegankelijk is en geïntegreerd kan worden in andere applicaties (informatie over de technische infrastructuur is te

vinden op de website Gepast Verwijzen). De technische infrastructuur van ZorgRank bestaat uit de volgende

onderdelen:

● Het algoritme (ZorgRank);

● API

○ Een koppelvlak om persoonlijke voorkeuren en relevante achtergrondinformatie (o.a. polis informatie,

verwijsreden, urgentie) rechtstreeks en geautomatiseerd uit een informatiesysteem (zoals een HIS) te

verkrijgen;

○ Een koppelvlak naar databronnen (o.a. zorguitkomsten/ kwaliteitsinformatie) om deze rechtstreeks en

geautomatiseerd te koppelen aan ZorgRank, waardoor ZorgRank gebruik kan maken van actuele

keuze-informatie;

○ Een koppelvlak vanuit ZorgRank voor het tonen van ‘gepast zorgaanbod’, het advies in een

verwijsapplicatie (bijvoorbeeld de Zorgnavigator van ZIO/TIPP, ZorgDomein, Vecozo) of

keuze-website.

Figuur 5

De technische infrastructuur van ZorgRank is in het publieke domein beschikbaar.

Procesoptimalisatie ZorgRank

Voor iedere verwijzing, waarbij ZorgRank wordt ingezet, wordt de keuze van de verwijzing en een aantal

kenmerken van de verwijzing vastgelegd als metadata. Met behulp van metadata is het mogelijk om op termijn,

zodra er voldoende data zijn verzameld, het verwijsproces te gaan optimaliseren. Hiermee krijgt ZorgRank een

lerend vermogen en wordt het advies steeds beter toegesneden op de persoonlijke situatie van de zorgvrager.

https://gepastverwijzen.nl/zorgrank-open-source/
https://gepastverwijzen.nl/zorgrank-open-source/
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Gepast Verwijzen in praktijk

Zorgbemiddelaars van verwijsbureau Tipp en huisartspraktijken van ZIO werken sinds oktober 2019 met

ZorgRank, als onderdeel van het concept Gepast Verwijzen. ZorgRank is geïntegreerd in de Zorgnavigator van

Tipp (lees ook de ervaringen van Linda Wijnen-Smeets relatiemanager TIP). Daarmee is het concept Gepast

Verwijzen structureel onderdeel van het verwijsproces van ZIO/TIPP. In dit instructiefilmpje is te zien hoe de

Zorgnavigator werkt als onderdeel is van het logisitiekverwijssteem van ZIO/ TIPP.

Gepast Verwijzen door ZIO/TIPP

In figuur 6 is weergegeven op welke wijze Gepast Verwijzen is ingebed in het verwijsproces van ZIO/TIPP.

ZorgRank wordt gevoed met informatie uit het HIS en het advies is geïntegreerd in de Zorgnavigator. In de situatie

van ZIO/TIPP worden ook doorlopend patiëntervaringen gemeten. Dit betreffen patiënten die het verwijsproces

hebben doorlopen en verwezen naar medisch specialistische zorg (focus). De patiënt wordt bevraagd naar diens

ervaringen met het verwijsproces, alsook naar de ervaringen met de zorgaanbieder waar naar verwezen is. De

resultaten worden gebruikt om het verwijsproces te optimaliseren en als input voor kwaliteitsinformatie t.b.v.

ZorgRank.

Figuur 6: het verwijsproces van ZIO/TIPP

https://gepastverwijzen.nl/2019/09/30/animatiefilmpje-zorgrank/
https://gepastverwijzen.nl/2019/12/12/zorgrank-verrast-verwijzers-met-opties-voor-best-passende-vervolgzorg/
https://vimeo.com/529238119
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In feite doorloopt een zorgvrager het volgende proces:

1. De huisarts (verwijzer) beoordeelt tijdens een consult de zorgvraag. Het consult wordt vastgelegd in het

HIS en indien van toepassing ook de verwijzing;

2. Vanuit het HIS zijn er drie mogelijkheden om de verwijzing tot stand te brengen:

a. De verwijzer beslist samen met de zorgvrager tijdens het consult naar welke zorgaanbieder wordt

verwezen. Hiervoor heeft de verwijzer de mogelijkheid om vanuit het HIS de Zorgnavigator te

raadplegen voor het maken van een keuze (zie een voorbeeld van het advies in figuur 7).

b. De zorgvrager ontvangt per mail een uitnodiging om zelfstandig in te loggen in de zorgnavigator.

De zorgvrager maakt zelfstandig een keuze voor een zorgaanbieder in de Zorgnavigator, aan de

hand van het gegeven advies (zie een voorbeeld van het advies in figuur 7).

c. De verwijzer zet verwijsnureau TIPP in. TIPP heeft toegang tot het logistiek verwijssysteem en

daarmee ook de verwijsbrief. TIPP neemt contact op met de zorgvrager en beslist samen met de

zorgvrager, aan de hand van het advies in de Zorgnavigator, naar welke zorgaanbieder wordt

verwezen (zie een voorbeeld van het advies in figuur 7).

3. Nadat een keuze is gemaakt voor een zorgaanbieder in de Zorgnavigator (zie button ‘selecteer

aanbieder´, wordt dit vastgelegd in ZorgRank, alsook in het logistiek verwijssysteem (en vastgelegd in het

HIS);

4. Vanuit het logistiek verwijssysteem wordt de verwijzing (inclusief verwijsbrief) doorgezet naar de

betreffende zorgaanbieder (vooralsnog medisch specialistische zorg);

5. TIPP of de zorgvrager zelf maakt de afspraak bij de zorgaanbieder waarnaar is verwezen.

Figuur 7: impressie van het advies in de Zorgnavigator
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Een belangrijke opmerking (1): het volledig benutten van de potentie van ZorgRank (inclusief de functionaliteit) is

in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop ZorgRank functioneel en visueel wordt geïntegreerd in een

front-end, alsook hoe het verwijsproces wordt georganiseerd. ZIO/ TIPP heeft er voor gekozen om te werken met

een default instelling waarbij het advies getoond wordt dat aansluit bij deze standaard instelling. Dit betekent

concreet dat initieel het advies wordt getoond van aanbieders binnen een straal van 75 km (ipv het landelijke

aanbod). Verder kunnen persoonlijke voorkeuren t.a.v. wachttijd, afstand en kwaliteit worden opgegeven via een

zogenaamde ‘instellingen knop´. Hiervoor wordt een aparte window getoond waarin de voorkeuren worden

opgegeven. De gebruiker heeft op deze wijze niet direct inzicht wat de impact is van de eigen voorkeur op het

advies, ook is het voor de gebruiker niet altijd duidelijk dat deze functionaliteit beschikbaar is en werkt dit

onvoldoende intuitief.

Mediquest adviseert om de functionaliteiten, zoals het opgeven van voorkeuren, aanpassen van filter en sorteren,

altijd in combinatie met het advies weer te geven in de front-end voor een maximaal positieve gebruikerservaring,

alsook om een advies zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de persoonlijke wensen van een zorgvrager.

Een belangrijke opmerking (2): het gebruik van ZorgRank in een bestaand verwijsproces is niet alleen een

technische implementatie (integratie van ZorgRank), maar is in belangrijke mate afhankelijk van instructie en

begeleiding van verwijzers. Dit is een continu proces om de gebruikerservaring te maximaliseren en de

implementatie structureel te borgen. Gepast Verwijzen heeft immers impact op verwijsproces en vraagt een

aanpassing in denk- en werkwijze van verwijzers. Dit betekent ook dat het Gepast Verwijzen eerst een

tijdsinvestering vergt, voordat het een tijdsbesparing en andere voordelen oplevert.

In een ander opzicht vraagt het implementeren van Gepast Verwijzen ook gepaste communicatie richting de

zorgvrager, opdat zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden in het verwijsproces, alsook dat zij mee kunnen

beslissen over vervolgzorg.

Ervaringen in de praktijk

Medewerkers van Tipp hebben aan de hand van ZorgRank zo’n 5.500 keer een patiënt geholpen bij de keuze

voor de vervolgzorg met behulp van de Zorgnavigator. Wijnen-Smeets (relatiemanager TIPP): “Daarvóór konden

we patiënten minder gedetailleerd informeren. We kenden de ziekenhuizen, specialismen, reis- en wachttijden in

de regio. Maar bijna altijd klonk de vraag: wie is de beste arts, voor wie zou u zelf kiezen? Dankzij de

samenwerking met Mediquest en de totstandkoming van ZorgRank hebben we het antwoord nu wel paraat.”

Wijnen-Smeets voegt eraan toe dat ZorgRank een andere manier van denken vergt, zowel bij patiënten, huisartsen

als medewerkers van Tipp. “In de traditionele setting wordt geredeneerd vanuit de ziekenhuizen in Zuid-Limburg,

waarvan Maastricht UMC+ de bekendste is. Met ZorgRank heb je het overzicht over de specialistische zorg in heel

Nederland. Dat het keuzepalet veel breder is, is een groot voordeel, maar menigeen moet wel wennen.”

De accountmanager hoopt dat meer regio’s gebruik gaan maken van ZorgRank. “De toegevoegde waarde is dat

je alle relevante informatie voor het keuzeproces op een rij hebt. Doordat de zorgvrager betrokken is bij de keuze

voor de zorgaanbieder, zal hij bovendien meer vertrouwen hebben in de aanbieder naar wie hij wordt verwezen,

wat normaal gesproken bevorderlijk is voor behandeling en herstel.”
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Ervaringen van zorgvragers - Zorgnavigator

Doorlopend worden zorgvragers na een verwijzing uitgenodigd voor deelname aan een vragenlijst, om hun

ervaringen met het verwijsproces van ZIO/TIPP te delen. In januari 2021 is de totale respons 2.492 respondenten.

Ongeveer 30% van deze respondenten (748) geeft aan gebruik te hebben gemaakt van de Zorgnavigator. Voor

de beoordeling van de Zorgnavigator is enkel de respons meegenomen van participanten die de Zorgnavigator

hebben gebruikt. De aanname is reëel dat een groep zorgvragers is gemist die niet weten of niet hebben ervaren

dat zij gebruik hebben gemaakt van de Zorgnavigator. Immers een grote groep zorgvragers heeft samen met de

verwijzer of verwijsbureau TIPP een keuze voor vervolgzorg gemaakt en dan is niet altijd duidelijk dat de

Zorgnavigator hiervoor is is ingezet.

Gemiddeld geven de respondenten een 8,3 (n=536) voor het gemak waarmee de Zorgnavigator te gebruiken is

en een 7,3 (n=466) voor de mate waarin de Zorgnavigator helpt bij maken van een keuze voor een

zorgaanbieder en gemiddeld een 7,9 (n=608) voor het aanbevelen van de Zorgnavigator aan anderen (66%

geeft een cijfer 8 of hoger. De NPS is 23% en bestaat uit 44% Promotors (10% geeft een cijfer 9 en 34% geeft

een cijfer 10) en 21% Criticasters (6% geeft een cijfer van 1 t/m 4, 9% geeft een cijfer 5 en 6% geeft een cijfer

6). De passief tevreden groep geeft in 12% van de gevallen een cijfer 7 en in 23% van de gevallen een cijfer 8.

Een quote van een zorgvrager

“Teveel van mijn vrienden zijn te lang bij een verkeerde specialist in behandeling

geweest en dat wil ik voorkomen. De vorige afspraak was voor een Neuroloog. Dat

ging ook via TIPP. Gezien de wachttijd, werd gevraagd of een diagnose centrum een

goed alternatief was. Daar zoek ik naar! Dat de diagnose (door een onafhankelijke

specialist) losstaat van de behandelaar. Ik ben in de DC-kliniek correct behandeld en

direct op het juiste spoor gezet. Waarvoor mijn dank!”

Ervaringen van zorgvragers - verwijsproces

Zorgvragers zijn ook vragen voorgelegd betreft het verwijsproces van ZIO/TIPP. Dit heeft vooral te maken met de

wijze waarop ZIO/TIPP het verwijsproces hebben georganiseerd, waarbij Gepast Verwijzen onderdeel is van het

proces. Hieronder de belangrijkste resultaten.

Kunt u zelf kiezen naar welke zorgaanbieder u wordt verwezen?

Het grootste deel van de patiënten geeft aan dat het is besproken door de huisarts. Uit de open antwoorden blijkt

dat veel zorgvragers al bekend zijn dat zij zelf kunnen kiezen naar welke zorgaanbieder zij gaan. Sommige

zorgvragers geven aan dat zij hun zorgverzekering checken om na te gaan welke aanbieders zijn gecontracteerd.

Een aantal zorgvragers geeft aan dat ze o.b.v. behandeling in het verleden zelf een voorkeur hebben voor een

bepaalde zorgaanbieder.
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De reden om naar de gekozen aanbieder te gaan.

De meest genoemde reden is dat de gekozen aanbieder is geadviseerd door de huisarts (26%). Daarop volgend

zijn de redenen 'al onder behandeling zijn bij de zorgaanbieder' (18%), wachttijd (18%) en afstand (17%)

genoemd. Onbekend is in welke mate bij de antwoordoptie ‘advies van de huisarts’ door de huisarts gebruik is

gemaakt van de Zorgnavigator. Ook bij telefonisch contact met Verwijsbureau TIPP voor de verwijzing is onbekend

of de zorgbemiddelaar gebruik heeft gemaakt van de Zorgnavigator en of de patiënt hiervan op de hoogte is.

Voelde u zich vrij om zelf een keuze te maken voor een zorgaanbieder?

Het percentage zorgvragers dat zich volledig of grotendeels vrij voelt om zelf een keuze te maken is 74%. Uit de

toelichtingen van degenen die zich niet geheel vrij voelden om zelf een keuze te maken blijkt dat sommige

zorgvragers niet op de hoogte zijn dat men zelf een keuze kan maken of dat keuze voor hen al gemaakt was,

enkele typerende citaten:

● "Ik wist niet dat ik kon kiezen"

● "Is niet gevraagd, maar voor mij (in dit geval) geen probleem"

● "kreeg dit door Huisarts aangewezen"

Andere toelichtingen die worden gegeven bij het niet geheel vrij voelen zelf een keuze te maken, zijn vooral:

● Lange wachttijd bij gewenste zorgaanbieder

● Beperkt aanbod dichtbij huis

● Vergoeding van de verzekeraar

Bent u tevreden over de hulp die u heeft gehad bij het kiezen van een zorgaanbieder?

Het percentage zorgvragers met het antwoord "Ja, helemaal" is 74%. Van de respondenten heeft 3% deze vraag

beantwoordt met "Nee, helemaal niet".

Uit de open antwoorden op de vraag 'Hoe zou u beter geholpen kunnen worden bij het maken van een keuze voor

een zorgaanbieder' blijkt dat er twee groepen zorgvragers zijn.

1. De zorgvragers die aangeven geen hulp nodig te hebben en dat ze zelf een keuze kunnen maken.

2. De zorgvragers die aangeven dat het zou helpen als er door de professionals wordt aangegeven dat er

opties zijn. Hieruit blijkt dat niet voor iedereen duidelijk is dat ze zelf kunnen kiezen voor een

zorgaanbieder.

Daarnaast wordt vaak aangegeven dat zorgvragers meer tijd zouden willen hebben om een keuze te

maken, en dat er behoefte is aan meer informatie. Daarbij wordt informatie over wachttijden het meeste

genoemd.
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Interviews met zorgvragers - verwijsproces

In aanvulling op de vragenlijst, is door Zorgbelang Limburg bij dertien zorgvragers een interview afgenomen. De

belangrijkste bevindingen zijn:

● Nog niet iedere zorgvrager weet dat een keuze gemaakt kan worden voor een ziekenhuis en dat een

keuze niet altijd een bewuste keuze is;

● De huisarts wordt gezien als een geschikt persoon om samen de keuze mee te maken, omdat die hen

begrijpt / weet wat de zorgvrager wil/ nodig heeft;

● Het is voor zorgvragers onduidelijk waar de keuze gemaakt wordt voor een zorgaanbieder. Bij Tipp of bij

de huisarts;

● Zorgvragers hebben veelal een standaard voorkeursziekenhuis, maar zijn bereid om daar bij bepaalde

situaties van af te wijken, indien de wachttijd erg lang is of dat de kwaliteit elders beter is;

● De belangrijke aspecten bij het maken van een keuze zijn (in willekeurige volgorde):

○ Reistijd / Reisgemak (vb. niet overstappen, hoe ‘eng’ de weg is);

○ Afstand tot mogelijk bezoek;

○ Kwaliteit (aanbieder en/of afdeling);

○ Eerdere ervaringen (negatief of positief);

○ Of men al zorg ontvangt bij een zorgaanbieder, voorkeur voor alles bij elkaar;

○ Bejegening / persoonsgerichte zorg (eigen ervaringen of ervaringen van andere);

○ Voorkeur voor een vertrouwde zorgaanbieder;

○ Of er meerdere artsen werken zodat je kan switchen naar een andere arts als de eerste niet

bevalt;

○ Of zorg vergoed wordt.

● Hoe belangrijk factoren zijn die de keuze beïnvloeden hangt af van:

○ de aandoening;

○ de verwachting of de zorgvrager vaak of langdurig in het ziekenhuis moet zijn;

○ hoe groot het verschil in kwaliteitis;

○ hoe lang het verantwoord is om te wachten.

● Met betrekking tot communicatie:

○ Zorgvragers worden niet of onvoldoende geïnformeerd over dat er een keuze is. Ook de huisarts

meldt dit vaak niet.

○ Zorgvragers geven soms aan dat de huisarts van hun voorkeursziekenhuis af weet of weet wat de

patiënt wil en dit dus ook niet nodig is.

● Tips voor verbetering:

○ Controleer of alle aspecten die belangrijk worden gevonden in het keuzeproces al meegenomen

zijn in de ZorgRrank. Overweeg ontbrekende aspecten daarin mee te nemen;

○ Geef de mogelijkheid aan zorgvragers om een voorkeursziekenhuis op te nemen in ZorgRank,

zodat daarmee vergeleken kan worden in het advies;

○ Keuze hangt af van de aandoening dus belangrijk dat er gestimuleerd wordt dat er steeds

bewust gekozen wordt;
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○ Behoud de opties om de Zorgnavigator met de huisarts, zelfstandig of met TIPP in te vullen;

○ Verbeter de communicatie en maak deze diverser en structureel. Zolang niet iedereen weet dat er

een keuze is, is de kans groot dat het samen maken van keuzes middels de Zorgnavigator een

groot onbekend terrein blijft.

Ervaringen van huisartsen

Middels een focusgroepgesprek is de ervaring uitgevraagd bij vier huisartsen van ZIO. Gemiddeld geven de

huisartsen een 7,3 als algemeen oordeel betreft de Zorgnavigator en gemiddeld een 7,5 voor het aanbevelen van

de Zorgnavigator aan anderen (twee geven een cijfer 7 en twee geven een cijfer 8). De NPS is 0% en bestaat uit

0% Promotors (cijfer 9 of cijfer 10) en 0% Criticasters (een cijfer van 1 t/m 6). De passief tevreden groep is

100%.

In hoeverre spreekt het concept Gepast Verwijzen aan?

En met dit concept bedoelen wij ‘het bundelen van zoveel mogelijk informatie en beschikbaar maken voor iedereen

die te maken heeft met het verwijsproces, en vervolgens een keuze kunnen maken op basis van die informatie’. De

huisartsen beoordelen dit als een positieve ontwikkeling. De informatie zou nog actueler mogen zijn, zoals de

wachttijden en het is voor huisartsen ook niet altijd duidelijk waar die sterretjes (kwaliteitsscore) voor staan, daar

zou wat meer toelichting bij mogen. Bovendien is kwaliteitsinformatie ook lastig te interpreteren, zeker voor

zorgvragers. Voor een huisarts is huisartsen opinie heel interessant, voor een zorgvrager is patiënten opinie heel

interessant, dus het is een ingewikkeld geheel.

Hoe kijken jullie tegen ‘Samen Beslissen’ aan?

Hiermee wordt beoogd informatie in de spreekkamer beschikbaar te stellen en samen met de patiënt een keuze te

maken. Zo wordt het ook gebruikt door huisartsen. In de praktische uitvoering is nog wel wat verbetering mogelijk,

met name als het gaat om het toepassen van default instellingen, zodat de lijst met aanbieder bij voorbaat korter

is. Maar het werkt wel, het gebruiken van de biedt de mogelijkheid om de lijst met aanbieder in te korten.

Wat is de reden dat zorgvragers de Zorgnavigator niet zelfstandig gebruiken?

Meestal maakt de huisarts samen met de zorgvrager een beslissing aan de hand van informatie uit de

Zorgnavigator. Het is ook een gevoel van loslaten dat ongemakkelijk is. Aan de andere kant wordt het verwijzen

ook deels overgelaten aan TIPP, daar hebben huisartsen ook vertrouwen in. Het is eenvoudig om zorgvragers zelf

de Zorgnavigator te laten gebruiken. Zij ontvangen een mail om de eigen verwijzing in de zorgnavigator te

regelen. Zorgvragers die hier gebruik van maken vinden dat zelf heel prettig om die controle te hebben en

sommigen kunnen dat ook, maar het is niet iets wat heel veel gebeurt. Een ander geluid is dat zorgvragers vaak

zelf al weten waar ze naartoe willen. En als ze het niet weten dan gaat het in overleg met Tipp.

Mogelijk is het ook nog steeds de onbekendheid bij huisartsen en zorgvragers en heeft het meer aandacht nodig.

Het wordt in ieder geval wel gezien als een goede module.

In hoeverre zijn naast afstand ook wachttijd en kwaliteit belangrijke voorkeuren?
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Huisartsen vinden de factoren in volgorde van afstand, wachttijd en kwaliteit belangrijk. Bijna alle huisartsen

geven aan dat zij de kwaliteitsscore niet of nauwelijks meenemen in de beoordeling van een keuze.

De reden hiervoor is dat het voor huisartsen niet voldoende duidelijk is uit welke data de kwaliteitsscore bestaat

en of het op de specifieke casus bij verwijzing van toepassing is. Je moet dat kunnen wegen. Ten eerste moet je het

goed in kunnen zien en ten tweede moet  moet kunnen interpreteren of je er wat aan hebt.

In hoeverre zijn er door het gebruik van de Zorgnavigator aanbieders gekozen die eerder niet in beeld waren?

Het is niet zo dat er ineens andere zorgaanbieders in beeld komen die eerder niet in beeld waren. Wel is het zo

dat het mogelijk is om gerichter te verwijzen (meer en betere informatie), waarbij op voorhand rekening gehouden

wordt met bijvoorbeeld de wachttijd, zodat de zorgvrager verwezen kan worden naar een aanbieder met een

kortere wachttijd. Het is niet zo dat er meer verwezen wordt naar aanbieders buiten de regio.

In hoeverre is contracteer informatie in de Zorgnavigator relevant?

Huisartsen geven aan dat dit nuttige informatie is, zeker bij ZBC´s. Het zou ook handig zijn indien zorgaanbieders

in het buitenland hierin worden meegenomen, denk aan Lanaken, Tongeren en Genk.

In hoeverre is er een goede match te maken tussen klacht/ verwijsreden en zorgaanbieder?

Een goede match kan tot stand komen indien bij iedere verwijzing een ICPC-code wordt geregistreerd, dan wordt

het ZorgRank advies meer op maat. Huisartsen geven aan dat vaak door multimorbiditeit of onduidelijkheid over

vermoedelijke diagnose het vaak niet mogelijk is een ICPC-code te koppelen. Voorbeeld: een urologische patiënt

met mixie-klachten, dat kan een niet-maligniteit zijn of een maligniteit. Die algemene episode mixie-klachten, daar

kun je niet goed bij linken omdat je de diagnose nog niet weet. Voordat je je brief gaat schrijven moet je dus eerst

met die episode gaan puzzelen en knutselen. Het is wel beter om de episode zo scherp mogelijk te krijgen, maar

het maakt het verwijzen nog complexer en kost nog meer tijd.

In hoeverre heeft Corona invloed op het aantal verwijzingen en gebruik van de Zorgnavigator.

Het valt op dat het gebruik van de zorgnavigator synchroon loopt met de corona crisis. In maart 2021 ontstond

een enorme dip in het aantal verwijzingen en het is een beetje op hetzelfde niveau gebleven. Een conclusie die

getrokken wordt is dat een neveneffect van Corona is dat het gebruik van de Zorgnavigator wat minder ‘in de

pen’ is gaan zitten door die corona crisis.Het feit dat huisartsen in een focusgroep samenkomen heeft ook weer een

reminder gebracht om de Zorgnavigator vaker te gebruiken. Het is dus belangrijk om de Zorgnavigator onder de

aandacht te houden.

In hoeverre zijn de onderdelen/ functionaliteiten van de Zorgnavigator bruikbaar?

● Het startscherm (gem. cijfer 5,5). Het is wenselijk om instelling vast te zetten, zoals alleen aanbod tonen

binnen een straal van 30km;

● Het opgeven van voorkeuren van de zorgvrager (gem. cijfer 6);

● De mogelijkheid om het zoekgebied te vergroten of verkleinen? (gem. cijfer 9,5);

● De mogelijkheid om te sorteren of alleen wachttijd of alleen kwaliteit? (gem. cijfer 7);

● De mogelijkheid om te filteren op ‘alleen gecontracteerde zorgaanbieders tonen’ (gem. cijfer 8);

● De informatie over wachttijden (gem. cijfer 9);

● De kwaliteitsscore (sterren) (gem. cijfer 5,5);

● Huisarts Tevredenheid (kwaliteitsinformatie) (gem. cijfer 8);



29

● De zorginhoudelijke kwaliteit (gem. cijfer 7,25);

● Patiëntervaringen (gem. cijfer 7).

Op welk vlak kan de Zorgnavigator verbeteren?

Het zou een goede toevoeging zijn indien de instellingen vastgezet zouden kunnen worden, zoals behandellocaties

en afstand, welke dan bij iedere raadpleging wordt behouden. Huisartsen wensen een standaard instelling dat

alleen advies wordt getoond van aanbieder binnen een straal van 30 tot 75 km. De standaard zou 30 km moeten

zijn omdat de meeste zorgvragers gewoon naar een ziekenhuis dicht in de buurt willen. Voor een knieoperatie

naar Eindhoven gaan en dan voor de controles ook naar Eindhoven dat wil een zorgvrager niet.

Het zou een waardevolle toevoeging zijn indien in de Zorgnavigator een check wordt ingericht, of het mogelijk is

om een zorgvrager voor een specifieke zorgvraag naar de 1½e lijn te verwijzen.

Het zou handig zijn als je de Zorgnavigator al zou kunnen gebruiken zonder dat je je verwijsbrief meteen hoeft op

te stellen.

Slotopmerking

Huisartsen vinden Gepast Verwijzen een zeer positieve ontwikkeling. Het is wel nog

allemaal nieuw, maar zouden het missen indien de Zorgnavigator er niet meer zou zijn.

Structurele inbedding

ZIO/ TIPP heeft het concept Gepast Verwijzen volledig geïntegreerd in het verwijsproces. Dit houdt in dat

ZorgRank technisch geïmplementeerd is en dat alle betrokken huisartsen en zorgbemiddelaars van TIPP zijn

geschoold in het gebruik van ZorgRank en dat ZorgRank ook daadwerkelijk wordt gebruikt. ZIO heeft de intentie

om ZorgRank te blijven gebruiken. In samenwerking met Mediquest wordt bekeken hoe de dienstverlening

gecontinueerd wordt, alsook welke ambities er zijn met betrekking tot doorontwikkelingen en op welke wijze dit

gerealiseerd kan worden. Dit moet dan uitgewerkt worden in een ‘roadmap’.
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Wat levert Gepast Verwijzen op?

Een belangrijke voorwaarde voor landelijke opschaling is dat Gepast Verwijzen van toegevoegde waarde is.

Hierover zijn ook concrete afspraken gemaakt (zogenaamde succescriteria) in een intentieverklaring tussen ZIO,

TIPP, Patiëntenfederatie Nederland, CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis, Syntein, Zorgbelang Limburg en Mediquest.

Verder zijn er concrete voordelen te duiden voor verschillende belanghebbenden, zoals zorgvragers, verwijzers,

zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De succescriteria en de beoogde voordelen zijn nader uitgewerkt en waar

mogelijk kwantitatief en kwalitatief onderbouwd.

Gepast Verwijzen in cijfers

https://drive.google.com/file/d/1fPtwaYSqXWh-sLZJrVj5F2sdFmw2Znpb/view?usp=sharing
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Succescriteria

In 2019 hebben de partijen ZIO, TIPP, Mediquest, Syntein, Zorgbelang Limburg, Patiëntenfederatie Nederland, CZ,

Menzis, VGZ en Zilveren Kruis een intentieverklaring ondertekend om aan te tonen dat deze partijen geloven in

het project Gepast Verwijzen. Deze partijen juichen de ontwikkeling en toepassing toe en zien het als een

gewenste ontwikkeling en willen in algemene zin bijdragen aan het implementeren van Samen Beslissen,

waaronder het gebruik van ZorgRank als onderdeel van ‘Gepast Verwijzen’. Het ultieme doel is om Gepast

Verwijzen structureel in te bedden en op te schalen binnen de verwijs processen in Nederland. Een belangrijk

onderdeel van de intentieverklaring zijn de succescriteria.

ZIO, TIPP, Mediquest, Syntein, Zorgbelang Limburg, Patiëntenfederatie Nederland, CZ,

Menzis, VGZ en Zilveren Kruis onderschrijven en steunen (middels de intentieverklaring)

de visie van Gepast Verwijzen: op basis van een gepersonaliseerd advies, bij een

verwijzing in de 1
e
lijn, Samen Beslissen over de best passende vervolgzorg in de 1,5

en 2
e
lijn (medisch specialistische zorg).

Structurele inbedding betekent dat ZIO/ TIPP in de werkomgeving Maastricht ook na de projectperiode, Gepast

Verwijzen (ZorgRank) structureel toepast en blijft gebruiken. Dat betekent dat de betrokken partijen zorgen voor

onderhoud en doorontwikkeling.

Landelijke opschaling betekent dat ZorgRank na de projectperiode door steeds meer verwijzers in Nederland

(buiten de regio Maastricht) gebruikt gaat worden in het kader van Gepast Verwijzen.

Uitgangspunten en operationalisatie succes

Het succes van Gepast Verwijzen wordt langs drie pijlers bepaalt.

1) Inhoudelijk succes:

a. Verwijzers en zorgvragers raadplegen ZorgRank. Zorgvragers hebben door het raadplegen van

ZorgRank de mogelijkheid tot een objectieve verwijzing naar de best passende zorgaanbieder en tot

het bewust kiezen van vervolgzorg. Voor 70% van de verwijzingen via het logistiek verwijsproces
4

(van ZIO/TIPP) wordt ZorgRank geraadpleegd (door de zorgvrager en/of de huisarts en/of

verwijsburau TIPP).

b. Zorgvragers en verwijzers die ZorgRank raadplegen, zien de meerwaarde van ZorgRank voor het

maken van een onderbouwde keuze van vervolgzorg. De NPS-score is minimaal 10% en 80% is

(grotendeels) tevreden met de hulp die is geboden .
5

5
‘Bent u tevreden over de hulp die u heeft gehad van de huisarts en/of de medewerker van Tipp bij het maken van een

keuze voor een zorgaanbieder?’

4
Aanname hierbij is dat ZorgRank een standaard onderdeel is van de ZorgNavigator, oftewel bij het raadplegen van de

ZorgNavigator wordt ook ZorgRank geraadpleegd. Ongeveer 40% van de verwijzingen is naar de stadpoli (1,5 lijns zorg),

de verwachting is dat voor verwijzingen die in aanmerking komen voor de stadpoli ZorgRank minder snel geraadpleegd zal

worden. Ongeveer 33% van de verwijzingen is een verwijzing naar de GGZ (nog geen onderdeel van Gepast Verwijzen.
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c. Minimaal 20% van de zorgvragers, welke ZorgRank raadplegen, maken een keuze voor een van de

zorgaanbieders uit de top 3 (advies).

2) Structurele inbedding:

a. ZorgRank is geïntegreerd in het verwijsproces van ZIO. Dit houdt in dat ZorgRank technisch

geïmplementeerd is, dat alle betrokken huisartsen en zorgbemiddelaars van TIPP zijn geschoold in het

gebruik van ZorgRank en dat ZorgRank ook daadwerkelijk wordt gebruikt;

b. Huisartsen/ TIPP gebruiken ZorgRank. Huisartsen die aangesloten zijn bij ZIO zijn tevreden over het

resultaat van ZorgRank en zien de meerwaarde voor structureel gebruik van ZorgRank in haar

verwijsproces. De NPS is minimaal 10% en het rapportcijfer een 7,5.

c. ZIO en Mediquest hebben de intentie om ZorgRank na de projectperiode te blijven gebruiken, te

beheren en door te ontwikkelen met nieuwe inzichten en geschikt te maken voor nieuwe zorggebieden

(zoals GGZ, ELV, paramedie). ZIO en Mediquest plus één of meerdere andere partijen hebben

voldoende vertrouwen in de business case Gepast Verwijzen en hebben de intentie om een

samenwerkingsovereenkomst aan te gaan betreffende het gebruik, beheer en doorontwikkeling van

ZorgRank na de projectperiode.

d. ZIO en Mediquest hebben in samenwerking met één of meerdere partijen een positieve business case

vastgesteld.

3) Landelijke opschaling:

a. minimaal twee andere zorggroepen in een andere regio hebben de intentie om, in het eerste jaar na
6

de projectperiode (2022), ZorgRank in te zetten in hun verwijsproces. Dit betekent dat ZorgRank

geïntegreerd is in de werkomgeving van de verwijzer en gebruikersomgeving van de zorgvrager en

geïmplementeerd is in het verwijsproces. Dit kan ook een pilot betreffen.

b. Het is aannemelijk dat respectievelijk in het tweede (2023) en derde jaar (2024) na de

projectperiode minimaal twee nieuwe zorggroepen gebruik gaan maken van ZorgRank.

Doelen succes

Het succes van Gepast Verwijzen in in de intentieverklaring als volgt vastgesteld:

1. Gepast Verwijzen is succesvol indien is voldaan aan minimaal twee van de vier inhoudelijke succescriteria

(pijler 1);

2. Structurele inbedding is succesvol indien is voldaan aan de criteria van uitgangspunt 2a, b en d (pijler 2);

3. Landelijk opschaling is succesvol indien hebben met een of meerdere 1
e

lijnorganisaties (gezondheidscentra,

zorggroepen en of huisartspraktijken) buiten de eigen regio een (intentie)overeenkomst(en) is gesloten, waaruit

blijkt dat deze 1
e

lijnorganisatie(s) Gepast Verwijzen (en specifiek Zorgrank) gaa(t)(n) inzetten/integreren in

hun verwijsproces;

6
Een ‘andere regio’ wordt als volgt gedefinieerd: Een verzorgingsgebied van een groep van huisartsen buiten

Maastricht. De nieuwe regio’s dienen te voldoen aan het volgende criterium: het is aannemelijk dat de nieuwe

regio’s zich niet beperken tot het verzorgingsgebied van 1 zorgverzekeraar, maar zich bevinden in de

verschillende verzorgingsgebieden van CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis.
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Resultaat succescriteria

Er wordt voldaan aan de eis dat minimaal twee succescriteria voldoen aan de gestelde doelen.

Er wordt deels voldaan aan de eis dat vier succescriteria voldoen aan de doelstellingen.
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Er wordt voldaan aan de eis dat twee succescriteria voldoen aan de doelstellingen.

Toegevoegde waarde Gepast Verwijzen per stakeholder

De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP) en Samen Beslissen zijn belangrijke landelijke thema´s. Samen beslissen

draagt eraan bij dat zorg en ondersteuning beter aansluit bij de situatie, wensen en het leven van een zorgvrager.

Samen beslissen verbetert de zorg en ondersteuning, wat leidt tot betere resultaten. Daarnaast zijn zorgvragers

meer tevreden en trouwer aan afspraken als zij worden betrokken bij de beslissing (bron Patiëntenfederatie

Nederland). JZJ stimuleert het verplaatsen van zorg naar 1½, 1e of zelfs 0e lijn. De achterliggende gedachte is

dat dit leidt tot meer kwaliteit van zorg,een positief effect heeft op de toegankelijkheid van zorg, en kan leiden

tot een besparing of tot het beperken van de maatschappelijke kosten.

Gepast Verwijzen draagt direct bij aan deze belangrijke landelijke thema’s door op het moment dat dit speelt bij

keuze voor vervolgzorg zowel de zorgvrager als zorgverleners toegespitste informatie aan te dragen om hun

keuze te ondersteunen. Daarbij zorgt het ervoor dat men gewend raakt om bij de verwijzing extra informatie te

gaan gebruiken. Dat geeft de mogelijkheid om nieuwe, belangrijke inzichten, kennis en  informatie gemakkelijker

te gebruiken als ondersteuning voor de keuze tijdens de verwijzing door de zorgvrager en zorgverlener. We zien

het daardoor ook als een start om steeds betere ondersteuning te kunnen bieden op dit belangrijke moment.
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Hieronder volgt een uitwerking van verschillende voordelen per stakeholder (in abstracte zin en concreet) en waar

mogelijk wordt het voordeel onderbouwd met cijfers en geduid wat het effect is van het voordeel. Aangezien niet

alle voordelen te kwantificeren zijn, worden meerdere voordelen kwalitatief onderbouwd.
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Toekomstvisie & doorontwikkeling

‘In 2025 krijgt elke Nederlander met een zorgbehoefte advies op maat’

Ambitie persoonlijk zorgadvies

De rol van de verwijzer als poortwachter wijzigt naar die van zorgcoach van een burger/patiënt met

gezondheidsvaardigheden en regie in eigen hand. Door de groei van specialistische zorg, zowel in omvang als

geld, neemt de noodzaak toe om laag-complexe zorg terug te brengen naar waar die hoort, in de eerste lijn.

De verwijzer kan ontlast worden door de burger met zorgvragen, klachten of problemen op andere manieren te

helpen. Bijvoorbeeld via een digitale oplossing die informatie geeft, symptomen checkt en triage uitvoert.

ZIO/ TIPP en Mediquest willen zorgvragers en zorgprofessionals ondersteunen met betrekking tot betere

onderbouwde besluitvorming voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek, op het juiste moment, door de juiste

zorgprofessionals/ zorgaanbieders, passend bij de persoonlijke wensen/ situatie van de zorgvrager.

“Onze stip op de horizon is dat wij alle zorgvragers in Nederland het best mogelijke

en persoonlijke advies willen geven voor de best passende zorg (de Juiste Zorg op de

Juiste Plek).”

Dit willen wij bereiken door data over de zorg (ervaren kwaliteit, zorguitkomsten, aanbod, wachttijden etc.) op

slimme wijze en gepersonaliseerd in te zetten, waardoor het voor iedere zorgvrager, al dan niet samen met een

zorgprofessional en/of instantie (bijvoorbeeld zorgverzekeraar of een patiëntenorganisatie), tot een

onderbouwde beslissing kan komen voor de best passende zorg.

Beste passende zorg betekent een gepersonaliseerd en op data & beslisondersteunende modellen gebaseerd

onafhankelijk advies, waardoor de zorgvrager een gebalanceerde keuze kan maken voor wel/ niet behandelen,

voor een behandelmethode/ behandelproces, alsook voor een zorgaanbieder/zorgprofessional.

Om dit te realiseren hebben we het volgende nodig:

• een data oplossing die het mogelijk maakt om alle beschikbare onafhankelijke informatie te combineren

en te uniformeren, om voor iedere zorgvrager het best mogelijke zorgadvies te berekenen;

• een algoritme/ rekenkundig model dat het best mogelijke zorgadvies berekent en dat ter beschikking stelt

aan de eindgebruiker via een koppelvlak en applicatie.

• de mogelijkheid om bewezen algoritmen (ook van andere partijen) voor verwijzing, triage, etc. via een

generiek platform te integreren en in het zetten in het verwijs- en zorgproces.

In het project Gepast Verwijzen zetten wij de eerste stappen om onze ambitie te verwezenlijken.

http://www.gepastverwijzen.nl/
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Probleemomschrijving – drie uitdagingen

Een zorgvrager die zich oriënteert op de juiste zorg, krijgt idealiter op het juiste moment een advies dat alle

beschikbare informatie meeneemt en toespitst op zijn/haar persoonlijke situatie. We zien drie grote uitdagingen

die maken dat een consument dit persoonlijke advies nog niet krijgt:

1. De beschikbare informatie over het zorgaanbod en behandelmogelijkheden loopt achter op de moderne
7

indeling van de Nederlandse gezondheidszorg. Voorbeeld: regionale samenwerkingsverbanden tussen

zorgverleners, initiatieven voor substitutie van tweedelijnszorg, en multidisciplinaire groepen in de tweede

en derde lijn, zijn onvoldoende zichtbaar;

2. Het is moeilijk om alle beschikbare informatie samen te brengen op een voor de zorgvrager begrijpelijke

manier. Het kost teveel tijd om de informatie bij elkaar te zoeken en waar het lukt, is het appels met peren

vergelijken. Ook de koppeling met de persoonlijke situatie ontbreekt;

3. De relevante informatie om een onderbouwde keuze/ beslissing te maken wordt zelden op de juiste plek

en op het juiste moment gebruikt.

Doorontwikkeling Gepast Verwijzen

Momenteel is Gepast Verwijzen ingericht voor verwijzingen naar medisch specialistische zorg. ZIO/ TIPP en

Mediquest hebben de ambitie om op meerdere aspecten doorontwikkeling te realiseren, afhankelijk of hiervoor

ook breder in de markt behoefte aan is alsook afhankelijk of hiervoor financiering georganiseerd kan worden.

Optimaliseren advies en presentatie

ZorgRank als onderdeel van Gepast Verwijzen is gerealiseerd vanuit het oorspronkelijke projectplan

(subsidieproject Samen Beslissen). Door het gebruik van ZorgRank in de praktijk en naar aanleiding van

gesprekken tussen ZIO/ TIPP, Patiëntenfederatie Nederland en Mediquest stellen we vast dat er behoefte is om het

model van het verwijsadvies (ZorgRank) te optimaliseren t.b.v het opschalen van Gepast Verwijzen. Concreet

betekent dit het tot stand brengen van een adviesmodel, waarbij rekening gehouden wordt met:

● wensen/ belangen van de Patiëntenfederatie Nederland;

● wensen/ belangen/ ervaringen van ZIO/ TIPP en andere zorggroepen

● wensen/ ervaringen van zorgvragers in de praktijk;

● wensen/ belangen van Zorgverzekeraars;

● ontwikkelingen t.a.v. uitkomstgerichte zorg (ontsluiten van de meeste relevante indicatoren op het juiste

niveau)

Verrijken zorgdata

Zorgdata (zorguitkomsten, basisgegevens, contracteer informatie, wachttijden, etc.) vormen belangrijke input voor

ZorgRank. Hieronder volgen een aantal wensen om zorgdata uit te breiden en daarmee ZorgRank breder

inzetbaar en toegankelijk te maken voor de Nederlandse zorgmarkt. Het uitgangspunt is dat bij uitbreiden van

7
Er wordt in Nederland veel informatie verzameld over beschikbare zorg en zowel kwalitatieve als procesmatige aspecten

daarvan. Bij kwalitatieve aspecten kun je denken aan uitkomstindicatoren en PROMs. Bij procesmatige aspecten gaat het

bijvoorbeeld om contracteerinformatie, wachttijden en PREM. Daarnaast wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar

de (in)effectiviteit van bepaalde behandelingen en medicijnen. Hierin is een verschuiving zichtbaar naar ‘personalized medicine’:

we beseffen steeds beter dat geen mens hetzelfde is, ook niet als het gaat om gezondheidszorg.
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zorgdata altijd getracht wordt om tot landelijk dekkende informatie te komen, tenzij door de aard van de

gewenste zorgdata alleen regionale informatie beschikbaar is.

Zorggebieden

Hiervoor is aangegeven dat het de wens om de zorggebieden waarnaar verwezen wordt uit te breiden met

andere zorggebieden. Dit heeft direct tot gevolg dat ook de relevante zorgdata voor deze zorggebieden wordt

ontsloten. Om dit te realiseren zijn de volgende stappen nodig:

● Per zorggebied inzichtelijk maken welke zorgdata beschikbaar is en in hoeverre deze toegankelijk is

● Inhoudelijk verkennen wat de kwaliteit is van de beschikbare zorgdata

● Verkennen onder welke voorwaarden de zorgdata ontsloten kan worden

● Verkennen op welke wijze de zorgdata technisch ontsloten kan worden

● Verkennen op welke wijze de zorgdata functioneel inhoudelijk ontsloten gaat worden in ZorgRank

● Vaststellen welke inspanningen nodig zijn om de betreffende zorgdata functioneel en technisch te

ontsluiten in ZorgRank, waarna moet worden uitgezocht hoe deze oplossing gefinancierd gaat worden.

Mediquest is zelf betrokken bij meerdere van de genoemde zorggebieden en heeft contacten met de betrokken

partijen die (deels) eigenaar is/zijn van de betreffende zorgdata.

Zorgkaart Nederland - reviews (1)

In ZorgRank is patiëntervaringen een van de bronnen van de indicator kwaliteit. In het project Gepast Verwijzen

zijn alleen patiëntervaringen (gemeten door ZIO) onderdeel van ZorgRank. Dit betreffen zorgvragers die via het

verwijsproces van ZIO zijn verwezen naar 2e lijn medisch specialistische zorg. Deze zorgvragers zijn door ZIO

uitgenodigd om hun ervaringen met de 2e lijn medisch specialistische zorg te delen. Hiervoor is in de basis de

Zorgkaart Nederland - vragenlijst ingezet, zodat deze resultaten vergelijkbaar zijn.

Voorgaande maakt duidelijk dat in ZorgRank nog geen landelijk dekkende informatiebron voor de

patiëntervaringen is opgenomen. Om dit alsnog te realiseren is het wenselijk om de Zorgkaart Nederland -

reviews te ontsluiten in ZorgRank. Eerder heeft ook de Patiëntenfederatie Nederland aangegeven het wenselijk te

vinden dat ZorgRank wordt uitgebreid met reviews uit Zorgkaart Nederland. In december 2020 is op initiatief van

ZIO/TIPP en Mediquest hierover contact opgenomen met de Patiëntenfederatie Nederland om het ontsluiten van

Zorgkaart Nederland - reviews nader te verkennen.

De verkenning wordt door de Patiëntenfederatie Nederland, ZIO/TIPP en Mediquest nader uitgewerkt waarbij er

aandacht is voor de volgende onderwerpen:

● Een gezamenlijke visie op het optimaliseren en presenteren van het verwijsadvies;

● De onderbouwing van de ZorgRank-score en de wijze waarop Zorgkaart Nederland -  reviews worden

verwerkt, alsook de wijze waarop Zorgkaart Nederland - reviews worden gepresenteerd. Zorgkaart

Nederland verbindt hier strikte regels aan. Aangezien ZorgRank op andere wijze omgaat met reviews,

zoals gebruikelijk, dient de Patiëntenfederatie Nederland hierover een standpunt in te nemen;

● De onderbouwing op welke wijze de mapping wordt gerealiseerd tussen Zorgkaart Reviews en ZorgRank

op specialisme niveau. Het is relevant om te onderbouwen welke invloed de mapping heeft op het

verwerken en tonen van zorgkaart reviews. Immers Zorgkaart Nederland geeft aan dat de scores van de

reviews herleidbaar moeten zijn. In ZorgRank wordt weliswaar de review score getoond, maar vindt ook

een berekening plaats van de indicator kwaliteit. Technisch is het mogelijk om Zorgkaart Nederland
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reviews op specialisme niveau te koppelen, hetzij via aandoeningen, hetzij via het veld ‘specialisme´

(overzicht van volledigheid en indeling specialismen is nog niet helder). Indien we de Zorgkaart Nederland

reviews modelleren naar specialisme, zal dit leiden tot een score op specialisme niveau. Dit wijkt echter af

van de wijze waarop Zorgkaart Nederland de reviews toont op hun eigen website, waardoor de

specialisme niet herleidbaar is naar een score op Zorgkaart;

● De technische realisatie wat betreft het ontsluiten van Zorgkaart Nederland - reviews in ZorgRank.

Zorgkaart Nederland heeft reeds een API beschikbaar. Afhankelijk van de functionele eisen m.b.t.

ZorgRank moet worden bepaalt of een aanpassing van de API gewenst is;

● Afhankelijk van de beoogde oplossingsrichting moet bepaalt worden welke inspanningen geleverd moeten

worden door Zorgkaart Nederland en Mediquest om de oplossing te realiseren, waarna bepaalt moet

worden hoe deze oplossing gefinancierd gaat worden.

Zorgkaart Nederland - reviews (2)

In het verlengde van het ontsluiten van Zorgkaart Nederland - reviews in ZorgRank is er een win-win-situatie

mogelijk. Door zorgvragers, die zijn doorverwezen naar vervolgzorg, structureel de Zorgkaart vragenlijst voor te

leggen, worden proactief nieuwe reviews opgehaald vanuit een regionale context. Deze reviews voldoen aan de

eisen van Zorgkaart Nederland en kunnen daarmee doorgaan als een geverifieerde review en geplaatst worden

via een API op Zorgkaart Nederland. De reviews van zorgaanbieders op Zorgkaart Nederland wordt daarmee

verrijkt. Door deze aanpak wordt het inzicht in de ervaringen van zorgvragers met zorgaanbieder, waarnaar

verwezen wordt, vollediger. Dit helpt om tot een beter ZorgRank-advies te komen voor de zorgvrager.

Deze aanpak is vergelijkbaar met trajecten die Mediquest eerder heeft ingericht voor de medisch specialistische

zorg, paramedie en wijkverpleging. Een verdere uitwerking van dit concept voor de 1e lijn is nodig, om te bepalen

of dit haalbaar is, alsook om te bepalen welke financiering nodig is en hoe het gefinancierd kan worden.

Huisarts Tevredenheid

Mediquest voert landelijk het zogenaamde huisarts tevredenheidsonderzoek (HTO) uit. Het HTO is een belangrijke

bron voor de indicator kwaliteit en verwijzers hechten er waarde aan hoe andere verwijzers oordelen over een

aanbieder/ specialisme waarnaar wordt verwezen. In aanvulling op de landelijke HTO-meting voert ZIO binnen

haar eigen organisatie ook de HTO meting uit (eens per jaar) om daarmee de HTO-resultaten voor Zuid-Limburg

te verrijken. Dit draagt bij aan een completer en vollediger beeld hoe verwijzers oordelen over zorgaanbieders

waarnaar wordt verwezen.

In navolging hiervan is het wenselijk om bij opschaling van Gepast Verwijzen, de HTO-meting (evenals het

uitvragen van Zorgkaart-reviews) ook bij andere regio´s te introduceren. Een verdere uitwerking van dit concept is

nodig, om te bepalen of dit haalbaar is, alsook om te bepalen welke financiering nodig is en hoe het gefinancierd

kan worden.

Uitbreiden zorggebieden

Het verwijsproces binnen Gepast Verwijzen is nu ingericht op een verwijzing naar de medisch zorg. Dit betreft

ongeveer 66% van alle verwijzingen naar vervolgzorg bij ZIO/TIPP. In gesprekken met verschillende partijen is

aangegeven dat er behoefte is om ZorgRank in te richten voor andere zorggebieden/ type verwijzingen:

1. 2e lijn GGZ

2. Eerstelijnsverblijf (ELV)

3. 1 ½e lijn (40% van totale aantal verwijzingen)

4. 1e lijn (paramedie: fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie)
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Digitale zorg

Verschaf als zorgverleners in de eerste lijn informatie over digitale zorg aan patiënten,

bijvoorbeeld als huisarts in een verwijstraject (onderzoek IKONE, in opdracht van

VWS, december 2020).

Iedere patiënt moet over enkele jaren kunnen kiezen tussen fysieke en digitale zorg bij de huisarts en het

ziekenhuis. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die spreekt volgende

week over gegevensuitwisseling in de zorg en slimme zorg.

Patiëntenfederatie Nederland pleit voor hybride zorg, de optimale combinatie van zorg op afstand én op de

locatie van de zorgverlener. In de kern willen wij de komende jaren toewerken naar hybride huisartspraktijken en

hybride ziekenhuizen waarin fysieke en digitale zorgprocessen gecombineerd worden. Patiënten die dat willen

kunnen veel contacten, behalve een eventuele benodigde fysieke afspraak, online doen. En willen ze voor alles

naar de praktijk of poli blijven komen, dan kan dat natuurlijk ook. Hybride zorg draagt zo bij aan de juiste zorg

op de juiste plek en het juiste moment. Bovendien blijven digitale kanalen toegankelijk als de deuren onverhoopt

fysiek dicht gaan”, aldus de brief.

Informatiebehoefte en Samen Beslissen

In de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek speelt digitale zorg een cruciale rol. Toch blijkt dat veel

patiënten weinig tot geen informatie krijgen over de digitale mogelijkheden of de meerwaarde hiervan voor hun

persoonlijke situatie. Ook informatie over de positie van digitale zorg binnen hun zorgtraject wordt gemist.

Daarnaast zijn sommige patiënten bang dat het fysieke contact met de behandelaar verdwijnt als ze instemmen

met digitale zorg. Om de digitale transformatie tot een succes te maken, is het dus hard nodig om de

informatievoorziening aan patiënten te verbeteren.

Digitale zorg is niet voor en door iedere patiënt gewenst, maar iedere patiënt zou wel moeten kunnen kiezen.

Dat betekent ook dat elke zorgverlener een uitgebreid zorgaanbod heeft waarvan digitale zorg een herkenbaar

onderdeel vormt.

Welke informatie hebben patiënten nodig om zinvol gebruik te maken van digitale zorg? Met die vraag als

leidraad ging adviesbureau Ikone (in opdracht van VWS) te rade bij patiënten met osteogenesis imperfecta (OI),

patiënten met een nieraandoening, leveranciers van digitale zorg en zorgverleners. Uit dit onderzoek blijkt dat er

nog veel winst te behalen valt als het gaat om de informatie over digitale zorg.

● Patiënten willen eenvoudige en toegankelijke informatie over het gebruik van digitale zorg.

● De patiënt wil zich graag voorbereiden op deze keuze door middel van goede en toegankelijke

informatie.

● Patiënten willen informatie over de meerwaarde van digitale zorg in hun specifieke en unieke situatie,

zodat samen beslissen kan worden toegepast.

https://www.patientenfederatie.nl/downloads/kamerbrieven/709-kamerbrief-debat-begroting-vws-2021/file
https://www.patientenfederatie.nl/downloads/organisatie/736-naar-hybride-zorg/file
https://drive.google.com/file/d/1-TLbi-HqTFJh1dvHnEOvvScf2dtdUMka/view
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● Patiënten willen het liefst samen met hun eigen zorgverlener of een speciaal aangewezen persoon zoeken

naar de best passende vorm van digitale zorg.

● Wat op het ene moment als prettig of passend wordt ervaren kan in een andere fase van het ziekteproces

of de behandeling niet passend zijn.

Gepast Verwijzen

Het concept Gepast Verwijzen sluit goed aan bij de voorgaande ontwikkelingen/ behoefte en kan een goede

bijdrage leveren aan de informatievoorziening in het verwijsproces. Om hier invulling aan te geven is het

noodzakelijk dat er een verkenning wordt uitgevoerd hoe ‘digitale zorg’ afgebakend dient te worden, alsook

welke informatie/ data minimaal noodzakelijk is en op welke wijze deze informatie verzameld en ontsloten moet

gaan worden. Daarna kan bepaalt worden in hoeverre het op dit moment en in de toekomst haalbaar is om de

aanwezigheid van digitale zorg en het aanbod van digitale zorg inzichtelijk te maken, alsook welke financiering

nodig is en hoe het gefinancierd kan worden.

Regionale samenwerkingsafspraken

Voor een goede verwijzing kan het relevant zijn dat rekening gehouden wordt met regionale afspraken. Hierbij

kan o.a. gedacht worden aan:

● afspraken over ketenzorg (samenwerking tussen zorgprofessionals/ zorgorganisaties),

● gemaakte afspraken met zorgverzekeraars m.b.t. shared saving,

● afspraken over welke zorg geboden moet worden (gebaseerde op landelijke behandelrichtlijnen),

waarvoor  intensieve afstemming nodig is tussen zorgaanbieders/ zorgprofessionals.

Afhankelijk van de de afspraken kan dit betekenen dat zorgaanbieders/ zorgprofessionals wederzijdse

afhankelijkheden hebben en dat een verwijzing naar een bepaalde zorgaanbieder betekent dat het gehele

behandeltraject bij een klacht/ aandoening wordt samengewerkt met bepaalde zorgaanbieders. Momenteel

houdt ZorgRank hier geen rekening mee. Om hier invulling aan te geven is het noodzakelijk dat er een verkenning

wordt uitgevoerd hoe ‘regionale samenwerkingsafspraken’ afgebakend dienen te worden, alsook welke

informatie/ data minimaal noodzakelijk is en op welke wijze deze informatie verzameld en ontsloten moet gaan

worden. Daarna kan bepaalt worden in hoeverre het op dit moment en in de toekomst haalbaar is om ‘regionale

samenwerkingsafspraken’ inzichtelijk te maken en te integreren in het advies van ZorgRank, alsook welke

financiering nodig is en hoe het gefinancierd kan worden.

Software als (medisch) hulpmiddel

In toenemende mate is er aandacht voor het gebruik beslismodellen/ algoritmen/ AI om aan de hand van grote

hoeveelheid data (medische) beslissingen te ondersteunen. Op hoofdlijnen kan dit op twee manieren:

1. de zorgvrager/ verwijzer kan op het gebied van symptomenchecker, triage, keuze voor behandeling, etc,

(op afstand) ondersteunt worden met een persoonlijk (zorginhoudelijk) advies en monitoring;

2. zorgaanbieders kunnen op het gebieden van behandelrichtlijnen, beleid, inrichting van processen en

prioriteiten ondersteunt worden met gerichte data-analyses/ monitoring.

Dit betekent dat software als een (medisch) hulpmiddel wordt ingezet. Afhankelijk van het doel en de oplossing

kan het noodzakelijk zijn dat een CE-markering verplicht is.
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Opschalen Gepast Verwijzen

Gepast Verwijzen is onderdeel van de subsidieregeling Transparantie 2018 ‘het gebruiken van uitkomstinformatie

voor Samen Beslissen’. De subsidie betreft een zogenaamde stimuleringsregeling, met het doel om het gebruik van

uitkomstinformatie en samen beslissen in de zorg als een landelijke beweging te bevorderen en structureel ingebed

wordt. Gepast Verwijzen heeft mede als gevolg van deze subsidieregeling de ambitie om in Nederland een

onomkeerbare beweging te stimuleren, waarbij zorgvragers en verwijzers samen betere en onderbouwde keuzes

gaan maken voor vervolgzorg. Dit betekent dat Gepast Verwijzen door steeds meer verwijzers in Nederland

gebruikt moet gaan worden.

Eerder in dit document is een toelichting gegeven op de afspraken die zijn vastgelegd in de intentieverklaring over

het opschalen van Gepast Verwijzen. Opschalen is hierbij afgebakend dat na de projectperiode tenminste twee

zorggroepen en in de jaren daarna nog eens vier zorggroepen, de intentie hebben om ZorgRank in te zetten in

het verwijsproces.

Samenwerking

Het opschalen van Gepast Verwijzen als innovatie vereist samenwerking met strategische partners. Immers Gepast

Verwijzen is een visie en heeft potentieel veel impact op het verwijsproces en vereist een verandering van

werkprocessen en gedrag.

In de paragraaf over doorontwikkeling Gepast Verwijzen is aangegeven dat voor het opschalen van Gepast

Verwijzen het wenselijk is om het model van het verwijsadvies (ZorgRank) te optimaliseren. Hiervoor gaan

ZIO/TIPP, Patiëntenfederatie Nederland en Mediquest met input van zorgverzekeraars een visie uitwerken, zodat

er een duurzame oplossing tot stand komt. Dit vormt een belangrijke basis voor de draagvlak en verdere

opschaling van Gepast Verwijzen.

Aangezien de technische oplossing van Gepast Verwijzen geïntegreerd moet worden in het verwijsproces, ligt het

voor de hand dat wordt samengewerkt met (een) partij(en) die een (bestaande) technische oplossing hebben om

zorgvragers, verwijzers en zorgaanbieders te ondersteunen in het verwijsproces.

Voor verwijzingen van de 1e lijn naar medisch specialistische zorg in de 1,5e en 2e lijn, waarbij een logistiek

verwijssysteem wordt ingezet om de verwijzing van de verwijzer naar de zorgaanbieder te optimaliseren, zijn de

volgende partijen relevant:

● Vecozo

● ZIO/TIPP

● ZorgDomein

Voor verwijzingen waarbij verzekerden worden ondersteund door zorgbemiddeling, zijn alle zorgverzekeraars

relevant, die hiervoor zorgbemiddeling aanbieden.



49

Vecozo (digitaal verwijzen)

VECOZO regelt het administratieve berichtenverkeer tussen alle zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en

ruim 40.000 zorgaanbieders. De reden van bestaan is sinds 2002 onveranderd: kostenbeheersing in de zorg door

administratieve lastenverlichting. Vecozo ziet zichzelf als knooppunt in digitaal berichtenverkeer tussen

zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeente en zorgaanbieders. Vecozo heeft de ambitie om een alternatieve

verwijsapplicatie in de markt te zetten. Het model van Vecozo moet meer gericht zijn op de belangen van de

patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraars. Gepast Verwijzen past goed in de visie en de plannen van

VECOZO. In het kader hiervan heeft zij de ‘scan ondersteuning passende zorg’ uitgevoerd. Gezien de concrete

ambities, alsook de positie van VECOZO in de zorg, is VECOZO een interessante partner om Gepast Verwijzen op

te schalen. Gesprekken hierover vinden reeds plaats.

ZIO/ TIPP

ZIO heeft een eigen logistiek verwijsproces ontwikkeld in samenwerking met het verwijsbureau TIPP (Transmuraal

Interactief Patiënten Platform). TIPP werkt voor de samenwerkende huisartsen uit de regio Maastricht en

Heuvelland en helpt patiënten of cliënten bij een verwijzing door hun huisarts naar een ziekenhuis of andere

zorgaanbieder. ZorgRank is geïntegreerd in het logistiek verwijssysteem van ZIO. Met betrekking tot landelijke

opschaling heeft ZIO niet de ambities om haar eigen logistiek verwijssysteem te vermarkten. Om die reden is het

niet logisch dat opschaling via het logistiek verwijssysteem van ZIO gaat plaatsvinden.

ZorgDomein

Zorgdomein helpt zorgverleners met het vinden, kiezen en regelen van zorg. Daarvoor verbinden zij

zorgprofessionals onderling en met hun patiënten. ZorgDomein is een onafhankelijk, digitaal platform.

Zorgverleners kunnen er de best mogelijke zorg regelen voor hun patiënten. Met ZorgDomein kunnen artsen

digitaal en beveiligd verwijzingen en laboratoriumaanvragen sturen naar zorginstellingen. Ruim 80.000

zorgprofessionals werken met ZorgDomein. Waaronder bijna alle huisartsen (zo´n 90%) en ziekenhuizen evenals

andere praktijken en zorginstellingen zoals bijvoorbeeld GGZ-instellingen en fysiotherapeuten.

Aangezien ZorgDomein een hele belangrijke rol heeft in het verwijsproces in Nederland is het logisch om met

ZorgDomein te verkennen hoe Gepast Verwijzen onderdeel kan worden van het digitale platform. Gesprekken

hierover vinden reeds plaats.

Zorgverzekeraars

CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis (allen lid van Raad van Advies) steunen de ontwikkeling en toepassing van

Gepast Verwijzen. Zorgverzekeraars zelf hebben een belangrijke rol in het verwijsproces, aangezien zij

zorgbemiddeling aanbieden aan haar verzekerden. Ook bij zorgbemiddeling is het gewenst een advies op maat

te bieden voor het maken van een onderbouwde keuze. Om die reden is het relevant om te verkennen hoe Gepast

Verwijzen geïntegreerd kan worden in het proces van zorgbemiddeling van zorgverzekeraars.

https://drive.google.com/file/d/16O0pzBY-Ou1hCesgLMtTxC3_X_NrwUE5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16O0pzBY-Ou1hCesgLMtTxC3_X_NrwUE5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fF8nubqxN-pDS-PpgGmN1bEoIBl9VjDu/view?usp=sharing
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Ambassadeurs

Ambassadeurs zijn onmisbaar voor landelijke opschaling. Deze ambassadeurs vervullen een voortrekkersrol en

steunen de ontwikkeling van Gepast Verwijzen. In feite zijn de belangrijkste ambassadeurs al als lid van de Raad

van Advies betrokken (ZIO, TIPP, Mediquest, CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis, Patiëntenfederatie Nederland,

Zorgbelang Limburg, MUMC, Syntein en InEen. Met deze partijen wordt verkent of en op welke wijze zij een rol

willen/ kunnen vervullen als ambassadeur.

Daarnaast zijn ook individuele gezichten relevant, denk aan huisartsen, medisch specialisten en zorgvragers zelf,

die hun eigen verhaal kunnen vertellen en duidelijk kunnen maken waarom Gepast Verwijzen een goede

ontwikkeling is. Met ZIO/TIPP wordt verkent in hoeverre zij hier invulling aan kunnen geven. Op een later moment

kan dit worden uitgebreid naar andere regio´s waar Gepast Verwijzen wordt ingezet.

Vervolgstappen

ZIO/TIPP en Mediquest ondernemen de volgende vervolgstappen:

● Verkenning integratie Gepast Verwijzen in verwijsapplicatie van Vecozo;

● Verkenning integratie Gepast Verwijzen in het digitale platform van ZorgDomein;

● Verkenning integratie Gepast Verwijzen in het proces van zorgbemiddelaars van individuele

zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis);

● Promoten van Gepast Verwijzen via het Zorginstituut Nederland en via andere kanalen

● Werven van zorggroepen die de intentie hebben om Gepast Verwijzen in te zetten in het verwijsproces.

Deze zorggroepen zouden ook als pilot organisatie kunnen dienen, zodra integratie met Vecozo en of

ZorgDomein mogelijk is. Dit maakt het mogelijk om kleinschalig en gecontroleerd te introduceren.

● Tot stand brengen van de toekomstvisie Gepast Verwijzen.


