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Drie 
belangrijke 
trends maken 
dat de zorg in 
Nederland op 
een 
kantelpunt 
staat..

Er komt een shift naar 
zorg én gezondheid

waarmee we de 
toegang tot de zorg 
kunnen behouden

Er komt een patiënten-
revolutie aan mét of zónder 
de gevestigde orde, gevoed 

door technologie en 
digitalisering

Coöperaties hebben 
de toekomst door

hun maatschappelijke
betrokkenheid

en purpose



Gezondere 
leden

Ultieme 

leden betrokkenheid

Altijd een   

scherpe premie

Dé aanjager 

van toekomst-

bestendige 

zorg

Gezondste 
organisatie

Coöperatie 2.0

Met onze maatschappelijke en strategische doelen willen we 
persoonsgericht zorg naar onze leden brengen..



Digitalisering als aanjager voor zinnige en persoonsgerichte zorg 

Blijvende inzet op passende, en zinnige zorg en lagere bedrijfskosten 

Verbeteren van toegang door gepaste inzet van dure geneesmiddelen

Toekomstbestendig zorglandschap
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Om de zorg voor leden en patiënten persoonsgericht en 
toekomstbestendig te maken is vernieuwing nodig

Geïnspireerd op ideeën van zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, andere experts 

en leden: 

Verantwoordelijkheid voor duurzaamheid in bredere zin. 

Hierover willen we graag in gesprek: green deal duurzame zorg
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Digitalisering als aanjager voor zinnige en persoonsgerichte zorg 

voor patiënten

• Ontwikkelen en overnemen good Practices en FIT-initiatieven* op digitalisering 

• Verminderen fysieke poliklinische consulten (~25% conform NVZ-doelstelling)

Blijvende inzet op zinnige en passende zorg voor patiënten en lagere 

bedrijfskosten 

• Met Good Practices,  ZEGG initiatieven en de ‘Beter laten’ lijst 

• Comfort voor zorgaanbieders die transformatie aangaan

Alleen samen maken we de zorg persoonsgericht 
én dichtbij

*Voor een gezonde, fitte bedrijfsvoering 

Waarom? 

Onze leden hebben behoefte 

aan oplossingen die 

persoonsgericht, zinnig en 

dichtbij zijn



Titel toe voegen
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Toegankelijkheid van zorg door gepaste inzet van dure 

geneesmiddelen

• We zetten in op gepast gebruik van dure geneesmiddelen, zoals het 

reduceren van verspilling en het optimaliseren van de dosering of 

behandelduur.

• We vragen om gestructureerde registratie van de effectiviteit van middelen, 

bijwerkingen en de uitkomsten van de behandeling 

• We ondersteunen zorgaanbieders bij het vinden, delen en opschalen van 

initiatieven voor gepast gebruik 

Gepaste inzet en toegang tot dure geneesmiddelen 
voor patiënten 

Waarom

Onze leden hebben behoefte 

aan gepaste inzet en 

dosering van (dure) 

geneesmiddelen zodat die 

ook in de toekomst 

toegankelijk blijven



Titel toe voegen
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Toekomstbestendig zorglandschap

• We bouwen aan een gezamenlijk beeld over de toekomst van het 

(regionale) zorglandschap 

• Onderling afgestemde afspraken over het verplaatsen van zorg en 

budgetten

• Bijv. door concentratie of overdracht van zorg  of het overlaten van minder 

complexe zorg aan niet-academische ziekenhuizen. 

• We kijken daarbij naar het totale aanbod in een regio, dus ook naar de 

positie van ZBC’s, nieuwe (digitale) aanbieders en overige instellingen

Het toekomstig zorglandschap laten aansluiten bij 
de vraag en (zorg)behoefte van patiënten

Waarom? 

Onze leden hebben behoefte 

aan toegang tot goede zorg 

die aansluit bij hun behoefte 

zo dichtbij mogelijk

De veranderingen in demografie en de ontwikkelingen op zorgaanbod en 

arbeidsmarkt vragen om herziening van het zorglandschap op lange termijn. 



Telecheck atriumfibrileren 

Nierteam aan huis

Fototherapie thuis bij stabiele neonaten 

Teletriage oogheelkunde 

We zijn trots op de ontwikkelde en over-
genomen good practices en FIT initiatieven
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Medicplanner: Digitale personeelsplanning meer 

verpleegkundige aan het bed en lagere PNIL kosten

Enkele voorbeelden

Good practice

Good practice

Good practice

Good practice

FIT initiatief

Een good practice is..



Dank voor jullie aanwezigheid en 
interesse!
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• Meer informatie over het inkoopbeleid kunt u vinden op: 

www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/medisch-

specialistische-zorg en uiteraard in gesprek met uw inkoper

• Heeft u zelf een good practice? Deze kunt u indienen via uw 

inkoper of via: www.cooperatievgz.nl/ zinnige-zorg 

• Heeft u een FIT initiatief? Deze kunt u mailen naar onze 

collega Geert van Pamelen: g.vanpamelen@vgz.nl

• Graag bespreken we samen de implementatie van 

initiatieven. Omdat we ervaring hebben opgedaan met de 

implementatie van good practices helpen onze inkopers hier 

graag bij  

http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/medisch-specialistische-zorg
mailto:g.vanpamelen@vgz.nl

