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1. Overzicht bestedingen

 1.1  Projecten voor verlening van zorg in de ruimste zin van het woord,  
met uitzondering van reguliere zorg in het kader van de Zvw en AWBZ

• D3997 Dementie en Nu (budgetverhoging)  
Het Expertise Centrum Dementie Vlaanderen (EDV) ontwikkelde met de KU Leuven vanuit het 
perspectief mantelzorgcoping bij dementie de cursus ‘Dementie en nu’ . Het betreft een 
‘counseling’ aanpak gebaseerd op de Australische RCT van prof. Mittelman. Naar aanleiding van 
de Vlaamse ervaringen is de cursus Dementie en Nu door cVGZ naar Nederland gehaald. Er is 
een project opgezet waarin alle materialen naar de Nederlandse situatie zijn aangepast, er drie 
aanbieders geselecteerd zijn, er tien Dementie en Nu coaches zijn opgeleid. Er is ook een 
e-learnings programma voor trainers en coaches ontwikkeld. 

De uitbreiding van het project behelst een pilot van twee groepen per instelling (6 groepen in 
totaal). In deze pilot wordt ervaring opgedaan met de, voor de Nederlandse markt nieuwe 
cursus. Hierbij zal ook de kwaliteit, doelmatigheid en klanttevredenheid van de cursus gemoni-
tord & geëvalueerd worden. Voor de inzet van personeel (opgeleide trainers en coaches) van de 
drie deelnemende organisaties (regio Drechtsteden, Tilburg en Eindhoven) is ondersteuning 
nodig. Daarnaast dragen deze drie organisaties bij aan de dataverzameling voor dit monitoring 
& evaluatieplan

• D3205 Voluit leven - Online
Voluit Leven is een behandelmethode die primair bedoeld is voor mensen met depressieve 
klachten, maar ook goed werkt voor mensen met angst- en spanningsklachten. Voluit leven is 
gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy (ACT) De behandeling heeft als doel om 
klachten te verminderen en psychologische flexibiliteit te bevorderen. Hierdoor kan mogelijk 
het ontwikkelen van een psychische stoornis voorkomen worden. In vier klinische studies is 
aangetoond dat de methode leidt tot een grote en significante afname van angst- en depres-
sieve klachten. 

Voluit Leven is gebaseerd op een boek en is in 2009 omgewerkt tot een online applicatie door 
uitgeverij Boom. In deze applicatie wordt slimme technologie afgewisseld met ondersteunende 
elementen voor de gebruiker. Ook deze online versie is effectief gebleken bij het verminderen 
van angst- en depressieve klachten. De module valt echter niet binnen het reguliere aanbod 
van ggz-instellingen, hierdoor valt het online gebruik tegen. Om deze barrière tot gebruik weg 
te nemen wil cVGZ de applicatie vernieuwen en platformafhankelijk ter beschikking stellen. 
E-Healthplatform Minddistrict heeft in december de eerste conceptversie van de hernieuwde 
ehealthmodule Voluit leven opgeleverd. De opmerkingen vanuit de auteur en cVGZ worden 
verwerkt en half januari wordt de definitieve versie opgeleverd. 

• D3206 Coöperatie Slimmer Leven 2020 2017
Coöperatie VGZ neemt deel aan het netwerk Slimmer Leven 2020 in de vorm van lidmaatschap 
aan de coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. De coöperatie is een geor-
ganiseerde samenwerking binnen Zuidoost-Nederland met Brainport Regio Eindhoven als kern. 
Binnen deze samenwerking zijn partijen gebundeld met een gedeelde ambitie: zorgen voor 
significante doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn die op de lange termijn ook 
kostenbesparing voor de maatschappij en economische meerwaarde opleveren. Met Slimmer 
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Leven 2020 beogen de samenwerkingspartners een doorbraak in het behouden en versterken 
van een hoge kwaliteit van leven voor mensen door ontwikkeling en brede toepassing van voor 
burgers waardetoevoegende technologische en innovatieve concepten. Projecten worden in 
gezamelijkheid opgepakt. Behandelingen kunnen hierdoor voor de eindgebruiker effectiever en 
doelmatiger worden ingezet en georganiseerd. De coöperatie Slimmer Leven 2020 heeft 
momenteel 70 deelnemende leden afkomstig uit (lokale en regionale) overheidsinstellingen, 
zorginstellingen, ziekenhuizen, woningbouwcoöperaties, welzijnsinstellingen, kennisinstituten, 
bedrijven en als enige zorgverzekeraar Coöperatie VGZ.

• D3207 Leertuin Drechtsteden 2017/2018 
De regio Drechtsteden, Drechtzorg en VGZ hebben in deze alliantie tot doel om te komen tot 
zinnige zorg waarbij de kwaliteit van zorg en leven leidend is en niet de financiering. Dit heeft 
geleid tot nieuwe interventies op het snijvlak van WLZ, ZVW, WMO. In deze leertuin richten wij 
ons op het oplossen van inhoudelijke. organisatorische en financiele belemmeringen op het 
snijvlak van de ZVW, de WMO en de WLZ. Daarmee willen wij de volgende 3 doelstellingen 
realiseren 
• Het borgen van een goede kwaliteit van zorg en ondersteuning
• Het vergroten van de doelmabgheid van de zorg en ondersteuning in de hele keten
• Het bevorderen van het welbevinden van alle inwoners in de Drechtstedengemeenten

Ondanks het feit dat we in het afgelopen jaar een kanteling van ‘the whole system in the room’ 
naar een gerichte aanpak met drie/vier aanbieders hebben doorgemaakt is het doel nog steeds 
om ons niet te laten weerhouden door finanicieringsschotten in het organiseren van zinnige 
zorg. De gemeente en verzekeraar(middels oa RVVZ gelden) investeren dan ook gezamenlijk in 
oa de volgende interventies:
• GGZ in het wijkteam
• Waakvlam in de wijk (mental health first aid in de wijk)
• Hulp direct
• Palliatief arrangement
• Wij crabbenhof (voorkoming eenzaamheid)
• Longchirurgie (nazorg thuis na longoperatie)
• Dementie& nu (mantelzorgondersteuning)
• Werken als beste zorg

• D3209 Zorg in eigen Hand 
De Mantelaar zet sinds 2013 medisch studenten in als ondersteuning aan mantelzorg . Dit doen 
ze met succes. Inmiddels bieden ze de dienst aan meer dan 500 mensen aan door meer dan 
600 zorgstudenten. Samen met het Nationaal Ouderenfonds en Coöperatie VGZ is het idee 
ontstaan om de dienst van de ondersteuning aan mantelzorg uit te breiden om zo tegelijkertijd 
eenzaamheid te bestrijden. De ondersteuning die de zorgstudent biedt hangt af van de behoef-
te, competenties, levensfase en context van de betreffende ouderen. Vormen van ondersteu-
ning zijn: inzetten op sociaal netwerk inventarisatie/versterking waaronder ook aandacht van de 
zorgstudent voor (1), gezelschap houden van de oudere (2), hulp bij verzorging en algemeen bij 
zorg (3) en hulp in het huishouden (4). Hierbij is het eerste punt een nieuwe dienst van de 
ondersteuning aan mantelzorg. 

Het doel van het toevoegen van deze nieuwe dienst is het bestrijden van eenzaamheid en hier-
door het vergroten van de kwaliteit van leven bij eenzame ouderen. Deze pilot is ingezet in regio 
Eindhoven en Nijmegen en heeft als doel om 100 ouderen te includeren gedurende 40 weken. 
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• D3210 Van hotspot naar spot-on 
De gemeenten Den Haag en Rotterdam werken beide met Coöperatie VGZ samen om de zorg 
voor hun gemeenschappelijke populatie, die hen het hardst nodig heeft, slimmer en beter te 
organiseren. Mensen die bovengemiddeld gebruik maken van voorzieningen in het sociale 
domein, maken dat ook van voorzieningen in het kader van de Zvw. Als gevolg van de transities 
van de middelen voor zorg, welzijn en sociale zekerheid hebben gemeenten en zorgverzeke-
raars (en zorgkantoren) des te meer reden om elkaar juist voor die mensen op te zoeken. 

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) begeleidt het proces waarin patronen in casuïstiek en 
data geanalyseerd worden. Hierbij worden alternatieve interventies ontworpen voor groepen 
mensen die enerzijds veel zorg en ondersteuning nodig hebben en waarvan we anderzijds 
verwachten dat hun zorg slimmer te organiseren is. Geïnspireerd door de hotspot-benadering 
uit de Verenigde Staten, wordt er binnen de groep gezocht naar patronen en ‘plekken’ waar 
overeenkomsten te zien zijn. 

• D3211 cZO! 2017 
Het doel van coöperatie Zelfzorg Ondersteund (cZO!) is dat er binnen vijf jaar voor ten minste 
vijf chronische aandoeningen bij een kwart van de patiënten sprake is van succesvolle zelfzorg. 
De implementatie van cZO! ontwikkelt zich fasegewijs waarbij steeds een andere focus ligt. Zie 
ook de verslagen van afgelopen jaren. 
Eind 2017 is op basis van de aantallen duidelijk geworden dat de beweging in gang is gezet en 
het eerste doel, het bereiken van 250.000 patiënten ruimschoots behaald is. Monitoren van de 
resultaten en effecten is een jaarlijks terugkerende activiteit. Resultaten in 2017: 
• Meer dan 70% van de zorggroepen is actief bezig met verdere implementatie en opschaling 

van ondersteunde zelfzorg. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat ook de houding van de 
zorggroepen de afgelopen jaren veranderd is. Waar de consulenten in het begin nog wel 
eens zorggroepen tegen kwamen die aangaven aan ondersteunde zelfzorg te gaan werken 
“omdat het moet van de zorgverzekeraar e.d.”, komen de consulenten dat nu nauwelijks nog 
tegen en is het een motivatie en overtuiging bij de zorggroepen zelf, dat deze slag nodig is. 
Ook bij de bijeenkomsten die de consulenten organiseren voor de projectleiders van de 
zorggroepen merken ze een professionaliseringsslag. 

• Ongeveer 1000 deelnemende huisartsen nemen binnen de zorggroepen deel aan de vol-
gende implementatiestap en ongeveer evenzoveel POH’ers (ook ongeveer 1000 dus) hebben 
zich hierbij aangesloten.. Zij bereiken samen een grote groep van enkele duizenden chroni-
sche patiënten (sterk variërend per zorggroep en mede afhankelijk van de stap die zij zetten 
rond implementatie). De minimale basiseisen zijn succesvol gebleken en groeien. Er zijn zes 
zelfzorgplatformen die voldoen aan de minimale basiseisen. Gezamenlijk hebben zij onge-
veer 320.000 gebruikers (= mensen met een chronische aandoening, ongeacht waar ze zich 
in de zorg bevinden). Inmiddels is er een groep van ongeveer 60 actieve ‘Kom Verder Ambas-
sadeurs’ van start gegaan. Kom Verder Ambassadeurs zijn mensen met een chronische 
aandoening die op eigen manier passend bij hun wensen en mogelijkheden een manier 
hebben gevonden om, om te gaan met de aandoening en te werken aan hun gezondheid .Zij 
zijn zo enthousiast over de resultaten dat ze graag andere patiënten en zorgverleners willen 
inspireren en helpen om ook aan de slag te gaan.. Dat doen zij op basis van hun eigen erva-
ring en kennis onder amdere via de inspirerende verhalen en filmpjes die ook te vinden zijn 
op de website van Zelfzorg Ondersteund. 

• Hiermee zijn de geformuleerde activatiedoelstellingen zoals geformuleerd in jaarplan 2017 
behaald m.u.v. de geformuleerde activatiedoelstelling om de groep van Kom Verder Ambas-
sadeurs te laten groeien tot 200. De groei van deze groep is bewust geremd omdat de exacte 
rol en manier van inzetten van deze ambassadeurs doorontwikkeld moest worden. Eind 2017 
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was men zover dat de ‘Kom verder Ambassadeurs’ actiever ingezet kunnen worden in het 
veld.

Hoewel bovenstaande resultaten een mooie stap voorwaarts betekenen is realisme op zijn 
plaats: 
• De variatie tussen de deelnemende zorggroepen is groot. Verschillende zorggroepen staan 

nog aan het begin en zijn bezig met de visievorming en met de planfase van implementatie. 
Bij de zorggroepen die van start zijn gegaanmmet implementeren neemt er in de eerste 
periode vaak een beperkte groep van huisartsen deel. Slechts enkele zorggroepen zijn zover 
dat de hele achterban van huisartsen ondersteunde zelfzorg opschaalt. 

• Net zoals bij de zorggroepen is de variatie tussen de huisartsen groot. Het verschilt van 
huisartsen die ondersteunde zelfzorg een integraal onderdeel hebben gemaakt van hun 
werkwijze tot huisartsen die niet overtuigd zijn van de noodzaak. 

• Duizend deelnemende huisartsen komt overeen met zo’n 12% van de huisartsen in Nederland. 
Dat betekent dat met name nog de early adopters zijn aangehaakt, de voorlopers die over-
tuigd zijn van het waarom en bereid zijn om samen uit te vinden op welke wijze ondersteun-
de zelfzorg het best kan worden geïmplementeerd. 

• Voor de komende fase van exponentiële opschaling wacht ons de uitdaging ook de grotere 
middengroep te bereiken. Dat vraagt een goede en concrete uitwerking van hoe zij onder-
steunde zelfzorg kunnen implementeren (houvast over hoe, wat, met wie, wanneer) en wat 
daarvoor nodig is en wat het oplevert.

Op www.zelfzorgondersteund.nl kan men alle voorhanden informatie vinden en een toelichting 
op de bovengenoemde gerealiseerde resultaten. 

• D3211 Talma instituut
Het Talma Instituut doet multidisciplinair onderzoek naar institutionele barrières in de zorg en 
de sociale zekerheid. Van een institutionele barrière is sprake wanneer duidelijk is dat zorg met 
een betere verhouding tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid niet tot stand komt 
vanwege de manier waarop de zorg is georganiseerd. Het Talma Zorprogramma heeft als doel 
kennis uit te wisselen om zo bij te dragen aan de kwaliteit, de toegankelijkheid en betaalbaar-
heid van de zorg en tegelijkertijd belemmeringen voor integrale, doelmatige en persoonsge-
richte zorg weg te nemen. 

Het Talma Zorgprogramma richt zich onder andere op het samen kiezen voor gepaste zorg. 
Gepaste zorg is zorg die zowel voldoet aan de kennis die we hebben over welke interventies 
effectief zijn áls die voldoet aan de preferenties van de patiënt. Als er geen gepaste zorg wordt 
verleend, kan er sprake zijn van een verkeerde behandeling, onder- of overbehandeling. Dit 
onderzoeksthema gaat om de vraag welke belemmeringen er in ons zorgstelsel zijn bij het 
realiseren van gepaste zorg. Door dit soort projecten ontstaan er extra inzichten over het 
functioneren van het zorgstelsel voor cVGZ, verzekerden, patiënten, zorgaanbieders, overheid 
en andere maatschappelijke partners. Daarmee draagt het bij aan het behoud en verdere 
ontwikkeling van het zorgstelsel. 

• D3213 Arrangementenmonitor
Gemeenten, zorgverzekeraars en maatschappelijke partners willen meer zicht krijgen op de 
omvang, aard en kosten van de ondersteuningsbehoeften van de (kwetsbare) burgers én de 
eigen kracht en mogelijkheden van deze burgers en zijn sociale omgeving. Deze basiskennis zal 
op wijk(team)niveau beschikbaar moeten zijn, aangezien hier de nieuwe aanpak gerealiseerd 
moet worden. In de Arrangementenmonitor worden de gegevens met betrekking tot aantal en 
kosten van gemeentelijke maatwerkvoorzieniningen (Wmo, Jeugd en Participatiewet) en zorg-
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consumptie van Zvw en Wlz op wijkniveau geanalyseerd en gepresenteerd. Deze monitor wordt 
sinds 2016 door 18 gemeenten en cVGZ voor verschillende toepassingen gebruikt.

In 2017 is de gezamenlijke monitoring uitgebreid naar 24 gemeenten en verder doorontwikkeld 
door de gemeenten en cVGZ. Zo zijn er algemene voorzieningen en andere gegevenssets 
opgenomen in de Arrangementenmonitor, per gemeente zijn er specifieke project dashboards 
ingericht en zijn er themasessies voor alle geïnteresseerde betrokken partijen georganiseerd. 
Hierdoor kan er nog beter gevolgd worden welke besparingen bepaalde investeringen in 
sociaal domein opleveren, is er meer inzicht in welke wijken de interventies het beste ingezet 
kunnen worden en kan potentie voor opschaling inzichtelijk gemaakt worden door middel van 
een benchmark tussen vergelijkbare wijken in andere gebieden. 

• D3221 Vervolg ‘moet ik naar de dokter app 
Uit onderzoek door IQ healthcare (Radboudumc) blijkt dat 40% van de bellers naar de huisart-
senpost twijfelt of ze met hun klacht naar de huisarts moeten. Vanuit dit gegeven is er op 
initiatief van de Regionale Huisartsenpost Apeldoorn, in samenwerking met Van Campen 
Consulting, de ‘Moet ik naar de dokter?’ applicatie ontwikkeld. De beslissingsondersteuning van 
de app helpt mensen aan de hand van triagevragen, gebaseerd op het Nederlandse Triage 
Systeem, te bepalen óf en wanneer het nodig is om een huisarts te raadplegen. Deze applicatie 
draagt bij aan het leveren van de juiste zorg op het juiste moment, waardoor onnodig bezoek 
aan de huisarts en huisartsenpost wordt voorkomen. 

De financiering voor de app is vooral ingezet voor het technisch beheer & onderhoud van de 
app en het medisch & technisch up-to-date houden van de app. In de tussentijd hebben de 
zorgverzekeraars gewerkt aan een werkbare oplossing voor structurele financiering van de app 
om de continuïteit van de ondersteuning van patiënten door de app te waarborgen. Vanaf 2018 
heeft Zorgverzekeraars Nederland de financiering van de app overgenomen.

• D3223 Optimalisatie zorgpad CHF met de inzet van telemonitoring 
In dit project wordt het zorgpad van chronisch hartfalen verbeterd door telemonitoring erin te 
integreren. Bij telemonitoring meet de patiënt zelf, in de thuissituatie, dagelijks een aantal vitale 
waarden die relevant zijn voor zijn gezondheidssituatie, zoals bloeddruk, pols en gewicht. Zo 
nodig beantwoordt de patiënt online een aantal vragen gerelateerd aan zijn gezondheid. Deze 
waarden worden via een internetverbinding automatisch naar de zorgverlener gestuurd. Het 
voordeel voor de zorgverlener bij de inzet van telemonitoring, is dat hij daarmee een constanter 
beeld van de gezondheid van de patiënt krijgt. Daardoor kan hij tijdig bijsturen met behulp van 
educatie, leefstijlinterventie of eenvoudige klinische interventies. De doelstelling van dit project 
is het reduceren van het aantal klinische ligdagen bij hartfalen. Bij een positief pilot resultaat 
wordt telemonitoring een structureel onderdeel van het zorgpad.

• D3224 Generiek onderzoeksdesign voor evaluatie van telebegeleiding bij gespecifi-
ceerde patiëntengroepen met diverse (chronische) aandoeningen 

In dit project wordt een generiek onderzoeksdesign model ontwikkeld dat robuuste resultaten 
kan genereren over de vraag, wat de toegevoegde waarde van telebegeleiding is ten opzichte 
van standaardzorg, zowel op medische uitkomsten als kosteneffectiviteit als kwaliteit van leven. 
Er wordt naast het bovengenoemde generieke onderzoeksdesign ook een hartfalen-specifieke 
bijlage aan het model toegevoegd. Hartfalen specifieke onderzoeksvragen zijn: voor welke 
patiëntgroepen met hartfalen indicatiestelling/inclusiecriteria, is de interventie telebegeleiding 
te bevordering van zelfmanagement (kosten) effectief met betrekking tot het voorkomen van 
hartfalen gerelateerde opnames, verlenging levensduur en vermindering andere complicaties 
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dan opnames. Hierbij rekening houdend met indicatiestelling/ inclusiecriteria, de duur van 
telebegeleiding, type e.d.
Om het effect van telebegeleiding te kunnen kwantificeren wordt, naast bovengenoemde 
uitkomsten, gebruikt gemaakt van:
• Gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, ‘Minnesota Living with Heart failure vragenlijst
• Zelfzorg (The European Heart Failure Self-care Behaviour vragenlijst)
• Ziekte specifieke kennis (Dutch Heart Failure Knowledge vragenlijst)

• D3225 Zorgbuddy
In het kader van Zinnige Zorg, onderzoeken cVGZ en de Katholieke Universiteit Nijmegen door 
middel van een pilot of een student als “zorgbuddy”, voor zowel de patiënt als de student meer-
waarde oplevert. In de pilot zullen 80 studenten aan een patiënt gekoppeld worden.

Binnen deze pilot begeleiden geneeskunde studenten gedurende langere tijd de patiënt. Zij 
helpen de patiënt zich voor te bereiden op het consult, bieden nazorg, geven eventueel toelich-
ting op wat de arts ze verteld heeft en maken een gespreksverslag. Dit alles moet leiden tot:
• Beter begrip van de mogelijke behandelmethoden door de patiënt; shared decision making. 

Door begeleiding van patiënt bij het consult, bevorderen ze de ‘gezamenlijke besluitvorming’ 
tussen arts en patiënt. Waardoor patiënten meer invloed krijgen op besluitvorming en 
 persoonlijke afwegingen kunnen maken rondom de te kiezen behandeling. Vaak zijn er 
meerdere behandelopties. Wat medisch gezien de beste optie lijkt, hoeft niet de beste optie 
voor een individuele patiënt te zijn. Door beter begrip van hetgeen in het consult besproken 
wordt, doordat de patiënt geholpen wordt zich voor te bereiden op het consult en doordat 
het consult achteraf wordt nabesproken met de patiënt en eventuele familie of naasten, 
behalve betere besluiten rondom te kiezen zorg en kwaliteit van leven, ook beter begrip voor 
bijvoorbeeld het belang van slikken van medicijnen, doen van oefeningen e.d. Kortom ook 
meer therapie/medicijntrouw. 

• inzicht in de patiëntervaringen: Verhogen medische kwaliteit door middel van het beter 
opleiding van artsen. Doordat studenten geneeskunde ervaren wat de patiënt doorloopt,

• leermethode voor geneeskunde studenten: wat patiënten wel/niet uit een consult begrijpen 
en onthouden, en hoe de patiënt dit ervaart. 

Dit draagt bij aan Zinnige Zorg, omdat via shared decision making, meer therapie/medicijn 
trouw, betere keuzes gemaakt worden voor deze patiënt. Vaak zal dit leiden tot meer betaalbare 
zorg, minder vernietiging medicijnen, minder onnodige operaties e.d.

• D3227 Blauwe zorg Wijkpilot 
Het doel van de wijkpilot Blauwe Zorg is het bevorderen van de levenskwaliteit en gezondheid 
van bewoners van de wijken Nazareth, Limmel, Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. Een 
gebiedsgebonden aanpak en daarmee ook gebiedsgebonden bekostiging, wordt als een 
wenkend perspectief beschouwd omdat daarmee de ideale randvoorwaarden voor integraal en 
probleemoplossend werken worden gerealiseerd. Het doel van de wijkpilot kan worden bereikt 
door zorg-, hulp- en dienstverlening domeinoverstijgend te gaan organiseren waardoor slimmer 
kan worden omgegaan met de beschikbare middelen en inzet van professionals. Door de inzet 
van de betrokken organisaties te combineren, kan er doelgerichter, effectiever en uiteindelijk 
ook doelmatig zorg-, hulp- en dienstverlening worden geleverd. Het gaat om het organiseren 
van effectieve interventies, individueel en collectief, daarbij altijd optimaal gebruikmakend van 
de eigen mogelijkheden en eigen regie van de direct betrokkenen.
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We gaan projecten definiëren en inrichten waarin we de randvoorwaarden gaan organiseren die 
professionals in staat stellen om datgene te doen wat voor de cliënt/de wijk nodig is en wat 
effectief is (zie doelstellingen). We richten ons binnen het kader van de wijkpilot op knelpunten 
waarbij minimaal twee domeinen betrokken zijn. We denken dat het hierbij zal gaan om het 
aanpakken van knelpunten die met name complex worden omdat er betrokkenheid of inzet 
nodig is vanuit verschillende domeinen. In de projecten creëren we de randvoorwaarden om 
minimaal last te hebben van de domeinen, zodat de burgers zelf of samen met professionals de 
knelpunten gaan aanpakken. Ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, expertise en 
betrokkenheid. We gaan werkend leren.
Zoals het zich nu laat aanzien vragen de projecten iets anders dan gebruikelijk is van de profes-
sionals, de organisaties en niet te vergeten de financiers. Iedereen vervult in deze projecten 
een of meer rollen. We treden buiten de gebaande wegen en gaan gezamenlijk zoeken naar 
aanpakken die effectief zijn. De doelstellingen van de wijkpilot kunnen niet door de partijen 
afzonderlijk worden gerealiseerd. Iedereen moet de afgesproken bijdrage leveren en afspraak = 
afspraak. De wijkpilot vereist een welhaast onvoorwaardelijke inzet en betrokkenheid van de 
deelnemers.
Voorbeelden van projecten zijn:
• scholing positieve gezondheid bij professional
• poh jeugd en positieve gezondheid
• zorg sluit beter aan bij de burger

• D3228 Samenwerking Zinnige Zorg WestFriesland 
De beoogde rol van ZZWW is het creëren en zijn van een platform voor en door burgers dat is 
geplaatst tussen bevolking, aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. De stichting die 
hiervoor in het leven is geroepen wil dit platform inrichten door te werken aan structurele 
communicatie (website, nieuwsbrieven, open avonden, social media etc) tussen de partijen. 
Daarnaast zal kennisontwikkeling gerealiseerd worden door data te verzamelen en te analyse-
ren. 

Het feit dat de stichting middels dit platform een spreekbuis wil zijn voor, met en namens de 
burgers maakt de samenwerking onderscheidend van andere initiatieven elders en daarom ook 
waardevol voor VGZ. Het geeft de stem van de burger een plek in het zorglandschap in West-
Friesland maar geeft VGZ én de zorgaanbieders niet alleen kennis op te halen maar ook om 
kennis te brengen naar de burgers. het is dus uitdrukkelijk het doel om in komend jaar de 
ontwikkeling van communicatie én kennis wederkerig te laten zijn waarbij alle partijen zich 
optimaal zullen inzetten om elkaar te faciliteren in het creëren van een platform voor en door de 
westfriese burger.

• D3229 PEPP4ALL-NIER 
PEPP4ALL is een bewezen zelfmanagementprogramma dat de kwaliteit van leven van zowel de 
(chronische) patiënt als de mantelzorger verbetert. Hoewel het in opzet ziekte-overstijgend is, is 
er bij trainers behoefte aan een verdieping van de zeer specifieke kennis rond nierziekten, 
waardoor zij de cursus nog beter op de doelgroep van nierpatiënten kunnen afstemmen.
Dit project beoogt om deze training uit te breiden met een extra module over nierziekten: 
PEPP4ALL-NIER. Deze helpt PEPP4ALL-trainers beter te begrijpen met welke problemen en 
prangende vragen nierpatiënten en hun partners in de verschillende fasen van hun ziekte te 
maken krijgen. Deze module wordt gecertificeerd door PEPP4ALL zelf.
Deze extra informatie zal enerzijds bestaan uit achtergrondinformatie over de medische kant 
van de genoemde fasen in het ziekteverloop bij nierziekten. Daarnaast zal ruim aandacht zijn 
voor de gevolgen die de ziekte heeft voor het dagelijks leven, zoals vermoeidheid, onzekerheid 
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als gevolg van de ziekte, angst voor verliezen van zelfstandigheid en de onvoorspelbaarheid 
van het verloop. Deze nier aandoening gerelateerde problematiek maakt dat de trainers de 
ziekte specifieke PEPP4ALL-NIER als een effectief en zinvol middel kunnen inzetten in de hulp-
verlening aan nierpatiënten en hun partners.

Doelstellingen zijn daarom:
1. verbeteren van de kwaliteit van leven van nierpatiënten
2. vermindering van en preventie psychische/psychosociale problematiek en hulpbehoefte, 

waardoor vermindering van zorgkosten
3. vergroting van arbeidsparticipatie, door middel van een zelfmanagementprogramma dat 

optimaal is afgestemd op de situatie en behoefte van nierpatiënten. Dit moet hen in staat 
stellen om goed om te gaan met de psychische en psychosociale gevolgen van het chro-
nisch (nier)ziek-zijn. Daartoe worden reeds getrainde PEPP4ALL-trainers, aanvullend getraind 
met een extra module over nierziekten.

• D3231 Happy Painter (N-W) 
Het project HAPPY PAINTER is een initiatief van de artchild Foundation. Het biedt kinderen 
kosteloos de mogelijkheid om door middel van creativiteit, hun authenticiteit te ontwikkelen, en 
het zelfvertrouwen te sterken. Dit doet artchild door het geven van schilderworkshops.www.
artchild.nl ( video’s). De methode van artchild laat kinderen vanuit hun gevoel werken. Er is 
reeds positieve ervaring opgedaan met workshops aan kinderen met autisme stoornis, kinderen 
met een verstandelijke beperking en heeft inmiddels vele workshops gegeven aan kinderen uit 
oorlogsgebieden die (zwaar) getraumatiseerd zijn. 
Middels dit project is het mogelijk dat er 25 getraumatiseerde vluchtelingkinderen tweemaal 
een workshop kunnen krijgen in het atelier in Warmond van een gecertificeerde artchild 
docent.

• D3232 Gezondheidsbevorderend project angstklachten (N-W)  
Angst is een veelvoorkomend probleem: het komt voor bij 1 op de 13 mannen en bij 1 op de 8 
vrouwen in Nederland. Wanneer angst in sterke mate of voortdurend aanwezig is, dan kan dit 
grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. Dit gaat niet alleen gepaard met lijden, maar 
ook uitval op het werk en maatschappelijke kosten. Hoewel er diverse behandelmethoden zijn, 
blijven succesvolle behandelresultaten vaak uit bij mensen met een gegeneraliseerde angst-
stoornis. Ook komt vaak depressie voor bij mensen met angstklachten. Dit maakt behandeling 
moeilijker. Voor mensen met deze complexe klachten wordt individuele therapie geadviseerd.
Een mogelijkheid is kunstzinnige therapie. In deze therapie wordt gebruikgemaakt van kunstzin-
nige middelen, en wordt expressief werken gecombineerd met impressief werken. Bij expres-
sief werken worden schilderen, tekenen en boetseren ingezet om de cliënt de ruimte te geven 
zich te uiten. Bij impressief werken krijgt de cliënt specifieke oefeningen (met bijvoorbeeld 
specifieke kleuren) met als doel de gezondheid te bevorderen en het innerlijk evenwicht van de 
cliënt te herstellen. De gezonde werking van kunst en het positieve effect op het welzijn van 
mensen wordt maatschappelijk vaak onderschreven. Het expressieve werken wordt als thera-
peutisch middel regelmatig ingezet, maar het impressieve werken geniet minder bekendheid 
en er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Deze innovatieve vorm van therapie voor mensen 
met angstklachten wordt daarom in dit project gemonitord met een onderzoek naar werking 
ervan. 

• D3233 Tienerkamer Jeroen Bosch Ziekenhuis (Z-O) 
Op de kinderafdeling in het JBZ verblijven kinderen van 0-18 jaar. Voor de kinderen van 0-12 jaar 
is er een gezellige speelkamer ingericht waar ze (onder begeleiding) kunnen spelen, even het 
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ziek zijn kunnen vergeten, zich veilig en prettig voelen. Voor de jongeren/ adolescenten (van 
12-18 jaar) is er nog niet zo’n speciale plek. 
De jongeren die op de afdeling verblijven geven duidelijk aan dat zij hier behoefte aan hebben: 
een plek waar ze kunnen chillen, zich even kunnen terugtrekken, alleen of met hun vrienden die 
op bezoek komen. Een veilige plaats met privacy waar ze hun aandacht kunnen verleggen van 
ziek zijn naar gezond en normaal functioneren. Waar ze geen angst en ongemak hoeven te 
ervaren en zich zelf kunnen zijn. 
Op initiatief van een van de kinderartsen en het afdelingshoofd is daarom de hulp ingeschakeld 
van het Lucascollege in Boxtel. Een groep 4e jaars studenten van deze kunstacademie hebben 
de opdracht gekregen een ontwerp te maken voor de inrichting en aankleding van de ruimte 
voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Het is onderdeel van hun eindexamen. 
Voor de zomer hebben 10 studenten ieder hun ontwerp gepresenteerd. Uit deze ontwerpen zijn 
vier ontwerpen gekozen die ook realiseerbaar zijn en deze zijn voorgelegd aan de jongeren op 
de afdeling. De keuze is gevallen op het ontwerp van Amy Leemans.
Op de kinderafdelingafdeling is al een ruimte beschikbaar. Middels dit project wordt deze 
ruimte geschikt gemaakt en het ontwerp van Amy gerealiseerd.

• D3234 Speeltoestellen voor kinderen van de Siza HWL locaties 
In het midden van de locaties van Siza ligt een sobere speelplaats. De kinderen die op deze 
locaties wonen, logeren of voor dagopvang komen zijn leeftijdgenootjes, hebben allemaal een 
verstandelijke of lichamelijke beperking en sommige zitten bij elkaar op school. Er zijn kinderen 
die rolstoelafhankelijk zijn. Het valt op bij deze kinderen dat zij elkaar nu niet stimuleren om 
samen naar buiten te gaan. De speelplaats nodigt niet uit om samen te gaan spelen of bewe-
gen. Voor deze speelplaats zijn speeltoestellen en spelmateriaal nodig zodat de kinderen en 
jongeren activiteiten kunnen doen die hen aanspreken. Samen spelen en bewegen op een 
uitdagende speelplaats, dat is hun wens! In het ontwerp is gedacht aan veel groen, kleuren, 
geluiden, zitplaatsen onder de bomen, roltstoelopgangen zodat ieder kind vrij kan spelen. Het 
ontwerp bestaat uit een speelroute die gemaakt is voor alle kinderen zodat het overzichtelijk en 
veilig is. In het midden, het hart van de speelplaats, komt een uitkijktoren waar iedereen naar 
toe kan bewegen, ook de kinderen die rolstoel gebonden zijn. Langs deze toren hangen allerlei 
speelmaterialen waar de kinderen mee kunnen spelen, klimmen, klauteren. In de speelroute is 
een wilgentunnel opgenomen waar de kinderen doorheen kunnen lopen of rijden met rolstoel. 
Een bruggetje, pad van dolomiet, een hobbelroute en een stippenpad. In de speelroute zijn 
naast de paden ook speelmaterialen geïnstalleerd. 
Middels deze bijdrage gaat de droom van de kinderen/jongeren en het team in vervulling.

• D3237 Breincoach in de wijk  
Onderzoek heeft aangetoond dat gedrag van mensen met dementie, reactief is en ze zich niet 
kunnen afsluiten voor prikkels. Alles wat om hen heen gebeurt, komt ongefilterd binnen. Hier-
door is de omgeving waarin mensen met dementie zich bevinden van grote betekenis op hun 
welzijn. Het doel van de breincoach is het bieden van persoonlijke begeleiding en het geven 
van advies bij specifieke situaties waarin het lastig blijkt om te gaan met onbegrepen (pro-
bleem) gedrag van een persoon thuis. Vaak wordt daarna de zorg niet meer als een enorme last 
ervaren en kan de persoon met dementie ook veel langer thuis verzorgt worden. Een belangrijk 
inzicht vanuit de moderne hersenkunde is dat mensen met dementie volledig afhankelijk 
worden van hun omgeving. De Breincoach biedt een aantal handvatten voor de manier waarop 
de omgeving in dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn verandert kan worden. Het 
resutaat is een gunstige omgeving (herkenbaar, overzichtelijk, duidelijk) waardoor iemand beter 
kan functioneren waardoor, onrust, uiting van stress afneemt en welbevinden en doelgericht 
gedrag weer mogelijk is.
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Proef/leertuinen en Allianties (Strategy&) 
In deze projecten wordt door Strategy& actief met alle vak- en belangengroepen in het zieken-
huis overleg gevoerd. Vanuit de Zinnige Zorg principes worden alle betrokkenen in een derge-
lijke groep geactiveerd om met ideeën te komen die passen aan de criteria van zinnige zorg. 
Strategy& werkt deze ideeën vervolgens samen met het ziekenhuis en VGZ uit tot business 
cases op basis waarvan besloten word of deze wel of niet geimplementeerd gaan worden. De 
rol van Strategy& als onafhankelijke en deskundige partij is randvoorwaardelijk voor een suc-
cevoll project.

Om het ziekenhuis maximaal ruimte te bieden om vrij te kunnen denken en met echte gamer-
changers op de proppen te komen, sluit VGZ met het ziekenhuis en andere aanbieders een 
meerjarencontract waarin financiële borging voor het ziekenhuis is opgenomen. Hierdoor wordt 
de productieprikkel volledig gemitigeerd en onstaat ruimte voor het echte “omdenken”. Naast 
deze financiële borging kennen de afspraken ook een geleidelijke kostenafbouw component, 
welke een positieve prikkel richting het ziekenhuis brengt om actief en met snelheid te werken 
aan Zinnige Zorg initiatieven.

Middels een structuur van stuurgroep (RvB proef-/leertuin/alliantie en Directie VGZ), een kern-
team (o.a. maar niet uitputtend: programmamanager proef-/leertuin/alliantie, medisch specia-
listen, andere betrokkenen vanuit het ziekenhuis, VGZ innovatiemanagers, Strategy& betrokke-
nen), werkgroepen (o.a. maar niet uitputtend: vertegenwoordigers van een vakgroep van een 
specialisme, Strategy&, Innovatiemanager VGZ, Medisch Adviseur VGZ) worden de projecten 
vorm en inhoud gegeven. Goedgekeurde business cases worden op basis van 0 meting en 
rapportages gevolgd en besproken binnen kernteams en stuurgroep.

• D3215 Rivas 2017 
Middels een gestructureerd programma worden interventies opgestart welke voldoen aan de 
doelstelling van het project. Er is een dertigtal projecten welke lopen / worden opgestart. 

Initiatieven leiden tot minder 2e lijn consulten zoals o.a.:
• E-consulting
• Transmurale samenwerking
• Reduceren bezoeken POS
• Uitbreiding Polireview
• Nabellen patiënten Pijnpoli
• Integrale regiobenadering chronisch zieken
• Optimaliseren voetpoli
• Adherentie: duizeligheidsen hoofdpijnpoli
• Prikkelbare darmsyndroom
• Post infarct poli
• Initiatieven leiden tot minder ligdagen of dagbehandeling
• Transmurale zorgbrug
• COPD naar G.R.Z.
• Optimalisatie zorgpad CHF 
• (telemonitoring)
• Slaapregistratie thuis
• Thuis aanbieden van CTG, antibiotica en infusen
• Poliklinische TIA diagnostiek
• Cardiologie in dagbehandeling
• Coloncarcinoom
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• Galblaas in dagbehandeling
• Initiatieven leiden tot minder ingrepen
• Samen beslissen 
• Afgewogen behandeladvies bij ouderen
• Conservatief beleid hernia
• Schouderstraat
• Conservatief beleid chronische blaaspijn
• Intervisie praktijkvariatie
• Initiatieven leiden tot minder diagnostiek & medicatie
• Biosimilars
• Polyfarmacie
• Uitbreiding 
• Spiegelinformatie:

 − CT scan i.p.v. Thalliumscan
 − Beslisboom huisartsecho
 − Minder beeldvormend onderzoek bij hoofdpijn
 − Reduceren BOZ-foto’s

• Reduceren bloedproducten

• D3216 Passende zorg Noordwest Groep 2017
De Noordwest Groep streeft er door middel van diverse initiatieven naar om onnodige zorg 
terug te dringen. Men noemt dit passende zorg. Hierdoor krijgt de patient persoonsgericht zorg 
op maat. Dit bevordert de kwaliteit van zorg en verlaagt tevens de kosten.
In 2017 zullen 10-20 initiatieven op het gebied van passende zog worden uitgewerkt en geïm-
plementeerd.
Een deel van de initiatieven is ziekenhuisoverstijgend en zal worden ontwikkeld met bv de 
huisartsen.
Hieronder een niet limitatieve lijst van initiatieven die worden uitgewerkt en geïmplementeerd.;
• Behandelen in de thuissituatie
• bevorderen in-en uitstroom
• gezamenlijke besluitvorming
• artrosenetwerk
• verwijzen door audicien
• chronische lage rugpijn loket
• COLK
• SIN-richtlijn
• pre-operatieve screening
• kwaliteitscentrum ortopedie
• optometrische screening
• cardio connect
• transnasale oesofagoscopie
Naast initaiteven wordt gewerkt aan communicatie, het verdeelmodel en kostenverlaging

• D3218 Leertuin Drechtsteden 2017 Stratgey&  
De regio Drechtsteden, Drechtzorg en VGZ hebben in deze alliantie tot doel om te komen tot 
zinnige zorg waarbij de kwaliteit van zorg en leven leidend is en niet de financiering. Dit heeft 
geleid tot nieuwe interventies op het snijvlak van WLZ, ZVW, WMO. Belangrijke les die in deze 
samenwerking echter is geleerd is dat ‘the whole system in the room’ aanpak niet toereikend 
was om tot echte resultaten te komen. Daarom is besloten om de leertuin te kantelen naar een 
meer gerichte aanpak met drie stromen. Ziekenhuis, GGZ en V&V. Binnen deze stromen wordt 
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een alliantie aangegaan met één aanbieder waarbij nadrukkelijk ook aandacht wordt gevraagd 
voor de ontwikkeling van domeinoverstijgende interventies. De governance van de oorspronke-
lijke alliantie blijft intact zodat deze domeinoverstijgende interventies én de afspraken die daar 
onderling over gemaakt worden gemonitord en geborgd kunnen blijven worden. 
In deze leertuin richten wij ons op het oplossen van inhoudelijke, organisatorische en financiële 
belemmeringen op het snijvlak van de Zvw de Wmo en de Wlz. Daarmee willen wij de volgende 
3 doelstellingen realiseren 
• Het borgen van een goede kwaliteit van zorg en ondersteuning.
• Het vergroten van de doelmatigheid van de zorg en ondersteuning in de hele keten.
• Het bevorderen van het welbevinden van alle inwoners in de Drechtstedengemeenten.
Strategy& levert in deze kantelingsfase de overkoepelende expertise en ondersteuning voor de 
3 alliantiepartjen, Dit doen ze door het bieden van projectleidersschap op een aantal interven-
ties, het ontwikkelen van strategiën voor een geruisloze kanteling en het faciliteren van de 
betrokken partijen mbt bijeenkomsten, formats, en werkvormen. De interventies waar zij een 
bijdrage aan leveren zijn oa:
• GGZ in het wijkteam
• Waakvlam in de wijk (mental health first aid in de wijk)
• Hulp direct
• Palliatief arrangement
• Wij crabbenhof (voorkoming eenzaamheid)
• Longchirurgie (nazorg thuis na longoperatie)
• Dementie& nu (mantelzorgondersteuning)
• Werken als beste zorg

• D3219 Zinnige Zorg West Fries Gasthuis Waterland ziekenhuis 
WFG/Waterland dringt door middel van diverse initiatieven onnodige zorg terug. Men noemt dit 
passende zorg. Hierdoor krijgt de patient persoonsgericht zorg op maat. Dit bevordert de 
kwaliteit van zorg en verlaagt tevens de kosten.
In 2017 zullen 5-10 initiatieven op het gebied van passende zog worden uitgewerkt en geimple-
menteerd.
een deel van de initaiteven is ziekenhuisoverstijgend en zal worden ontwikkeld met bv de 
huisartsen.
Hieronder een niet limitatieve lijst van initiatieven die worden uitgewerkt en geimplementeerd.;
• chemo thuis
• pijnpoli
• advanced care planning
• perinatale infecties
• kwetsbare ouderen behandelwens
• ibd coach
Naast initaiteven wordt gewerkt aan communicatie.

• D3235 Mondzorg
Partijen beogen door de meerjarenafspraak gezamenlijk uitvoering te geven aan de ontwikke-
ling en verspreiding van Zinnige Zorg binnen de mondzorg. Doel is besparing van kosten, maar 
ook om te leren hoe een mondzorgpraktijk reageert op andere financiële prikkels. In dat kader 
stellen Partijen daarbij de volgende (sub)doelen:
• Nieuwe Alliantievorm
• Het toewerken naar een vernieuwende samenwerkingsvorm die positief is voor zowel Kies als 

voor VGZ en gekopieerd kan worden naar andere mondzorginstellingen;
• Anders inrichten mondzorg
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• Het vormgeven van de ideale tandartsenpraktijk in de ogen van de patiënt, Kies en VGZ;
• Hogere kwaliteit tegen lagere kosten
• Het ontwikkelen van initiatieven die zowel kwaliteit van zorg verhogen als kosten beheersbaar 

maken;
• Schaalbaarheid

Het (door)ontwikkelen van initiatieven die schaalbaar zijn doordat ze ofwel uitgerold kunnen 
worden naar andere aanbieders, ofwel (meer) patiënten zich laten gidsen naar Kies.

Om onderstaande 5 gebieden goed in kaart te brengen en de juiste analyses te maken is de 
ondersteuning van Strategy& van groot belang. 
1. Excessen: Behandelingen die door behandelaars uitzonderlijk vaak worden uitgevoerd ten 

opzichte van het landelijke gemiddelde;
2. Jeugd Algemeen: Preventie, diagnostiek waarvoor geen directe of indirecte verklaring te 

vinden is en algemene behandelingen en daaraan gerelateerde nazorg van patiënten tot en 
met 17 jaar;

3. Incidentele Behandelingen: Kaakchirurgie, orthodontie, implantologie en kunstgebitten
4. Preventie Volwassenen: Preventie voor patiënten van 18 jaar en ouder;
5. Algemene Behandelingen Volwassenen: Diagnostiek en algemene behandelingen en daaraan 

gerelateerde nazorg voor patiënten van 18 jaar en ouder.
Zij zullen in deze alliantie partijen ondersteunen met behulp van (geringe) programmamanage-
ment, formats, monitoring en analyse. Hiermee spelen zij een rol van betekenis in het voorbe-
reiden, onderbouwen en maken van keuzes gedurende de totale looptijd van het traject.

1.2 Projecten voor maatregelen ter voorkoming van ziekte

 1.3  Projecten ten behoeve van onderzoek gericht op de bevordering van  
de gezondheidszorg

• D3222 Verkenning Alliantie Kies Mondzorg
Er is een routekaartfase ingericht waarin KMZ en VGZ gezamenlijk hebben verkend wat de 
mogelijkheden zijn om met elkaar een alliantie aan te gaan met als doel Zinnige Mondzorg orga-
niseren.
In deze routekaartfase is door middel van twee wekelijkse bijeenkomsten zowel intern bij VGZ 
als extern met KMS verkend uit welke bouwstenen een alliantie zou moeten bestaan. Deze 
bijeenkomsten hebben geleid tot een gedeeld inzicht in de mogelijkheden die de mondzorg 
biedt voor de uitrol van ‘Zinnige Zorg’. Er zijn interventies in kaart gebracht die mogelijk leiden 
tot good practices. Daarnaast is ook verkend welke mogelijkheden de financieringswijze biedt 
voor het sturen op zinnige zorg. Tot slot is een verkenning gedaan naar de opschaalmogelijkhe-
den. Het resultaat is dat er een gezamenlijk vertrekpunt is gedefinieerd waarbij we het eens zijn 
geworden dat de alliantie de onderstaande elementen zou moeten bevatten:
• De spiegel wordt aangepast o.b.v. input KMS, waarmee excessen in de mondzorg kunnen 

worden geduid;
• Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe bekostigingsmodellen;
• Er wordt bekeken in hoeverre de aanvullende verzekeringen hierbij kunnen aansluiten.
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 1.4  Projecten met betrekking tot de bedrijfsvoering van Coöperatie VGZ UA 
ter bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid van de dienst-
verlening aan de verzekerden

• D3208 Overheadkosten Innovatie
Voor de proef-/leertuinen, good practices en allianties waar de afdeling Innovatie prematuur 
aan een project kosten maakt, is  een budget ter beschikking gesteld. Hieruit worden kosten 
betaald voor onder andere interviews, bijeenkomsten, onderzoek in Trends, etc. dit zijn bedrijfs-
gerelateerde kosten.

• D3214 Meet&Greet
De afgelopen jaren is het programma Meet & Greet een succesvolle manier gebleken om 
medewerkers van VGZ, zorgprofessionals en patiënten met elkaar in contact te brengen om 
kennis en ervaring uit te wisselen. Dankzij dit programma staan wij dichter tegen het zorg 
proces en onze klant aan en geeft het ons handvaten om uiting aan de Zinnige Zorg strategie te 
geven. 
Middels dit project wil de afdeling Innovatie dit project graag continueren, verder profesionali-
seren en uitbreiden. Zo wordt er o.a. een film gemaakt die Meet & Greet op een goede wijze 
representeert. De voornaamste doelgroep daarbij zijn zorgprofessionals. Secundair zijn dat 
andere samenwerkingspartners zoals studenten en gemeenten. Daarnaast krijgen Zorg-
professionals en samenwerkingspartners op hun beurt de kans om een kijkje te nemen in de 
keuken van Coöperatie VGZ. Tijdens deze Meet&Greet staat zinnige zorg centraal. Zo ontstaat 
een nieuwe bijdrage aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg met mensen uit de 
praktijk en geven we inhoud aan de missie van VGZ ‘Samen werken aan een gezonder Neder-
land. Elke dag weer.’

• D3217 Zinnige Zorg Award 2018
De Zinnige Zorg Award geeft invulling aan de doelstelling van Coöperatie VGZ om de zorg 
betaalbaar te houden middels Zinnige Zorg. Zinnige Zorg is zorg die beter is voor de patiënt en 
die gepaard gaat met minder kosten, bijvoorbeeld omdat verspilling en overdaad worden 
gemeden. Er woorden tien voorbeelden van Zinnige Zorg geselecteerd voor de Zinnige Zorg 
Award. Van de 10 voorbeelden worden filmpjes gemaakt en het publiek kan stemmen op deze 
filmpjes. Uiteindelijk blijft er een top drie van over, waar de vakjury tijdens de finaleavond een 
winnaar uit kiest. Zo heeft in 2017 Keer diabetes om de Zinnige Zorg Award gewonnen. Keer 
diabetes om is een leefstijlinterventie die ervoor zorgt dat patiënten d.m.v. andere eetgewoon-
tes minder of geen medicatie meer nodig hebben voor diabetes type 2.

• D3230 keuze verzekerd 2018
Ook in 2018 hebben zorgverzekeraars in het Nederlandse zorgstelsel behoefte aan inzicht in de 
wensen en verwachtingen van hun klanten over het zorgaanbod en verzekeringsproducten en 
in de ervaringen van verzekerden met de geboden dienstverlening. Dat geldt voor de wensen 
van verzekerden die zorg ontvangen vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekerin-
gen, maar ook van verzekerden die een beroep moeten doen op de Wmo of de Wlz. 
In dit project spelen de verzekerden van Coöperatie VGZ een belangrijke rol. Ruim 12.000 leden 
van het Verzekerdenpanel vullen over allerlei onderwerpen vragenlijsten in. De leden van dit 
panel dat speciaal voor dit project is opgericht, zijn allen verzekerd bij (de labels van) Coöpera-
tie VGZ. Daarmee kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van Coöperatie VGZ en kan 
Coöperatie VGZ hen ook gewenste nieuwe diensten en producten aanbieden. Naast het voort-
durend verbeteren van bestaande processen en diensten van Coöperatie VGZ is er in 2018 
speciale aandacht voor de manier waarop een zorgverzekeraar het vertrouwen van verzekerden 
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kan vergroten om zodoende meer legitimiteit te krijgen voor het uitvoeren van zijn rol in het 
zorgstelsel. Vertrouwen dat noodzakelijk is om bijvoorbeeld verzekerden naar geselecteerde 
zorgaanbieders te begeleiden.
In het project Keuze verzekerd werken onderzoekers van het NIVEL en werknemers van cVGZ 
nauw samen bij de opzet van het onderzoek en bij de vertaling van de onderzoeksresultaten 
naar de praktijk en het beleid. In 2017 zullen ongeveer 10 onderzoeken worden uitgevoerd die 
betrekking hebben op de dienstverlening door cVGZ (kwaliteit en aansturing dienstverlening, 
klachtenmanagement), gedrag van verzekerden (switchgedrag), rol van de zorgverzekeraars, 
(zorgadvies en kwaliteit van zorgaanbieders) en het vertrouwen van verzekerden in de zorgver-
zekeraar. De resultaten van deze onderzoeken leiden tot toegepaste kennis op het gebied van 
klachtenmanagement en (aansturing van) klantenservice, services en innovaties binnen cVGZ 
en ondersteunen de rol van zorgverzekeraars binnen het Nederlandse zorgstelsel..
Het Verzekerdenpanel is een continue objectieve en betrouwbare bron van toetsing, door de 
eigen verzekerden, van processen, diensten en producten van cVGZ. De onderzoeksresultaten 
worden gepubliceerd in rapporten, artikelen en factsheets en worden gepresenteerd aan de 
meest betrokken directies van Coöperatie VGZ. In 2018 zal meer nadruk liggen op het onder-
steunen van de strategie en visie van cVGZ. Een aantal van de hiervoor benodigde onderzoeken 
zal in samenspraak met de cVGZ worden ontwikkeld.

• D3236 Creëren netwerk alliantiepartijen
Via netwerkbijeenkomsten en een zestal werkgroepen worden allerlei (door zorgaanbieders 
aangedragen) relevante thema’s opgepakt en uitgewerkt. In de bijlage is een overzicht hiervan 
opgenomen. De netwerkbijeenkomsten met bestuurders, medisch specialisten en andere 
professionals vind 3 tot 4 keer per jaar plaats. De werkgroepen zien elkaar afhankelijk van de 
impact van de activiteiten 2 tot 6 keer per jaar. Gedurende het jaar kunnen nieuwe werkgroe-
pen starten dan wel kan een werkgroep opgeheven worden wanneer de opdracht vervuld is. 
Via het netwerk worden alle resultaten en effecten maar ook problemen etc met elkaar gedeeld. 
Zorgaanbieders kunnen zo snel van elkaar leren waardoor de Zinnige Zorg beweging met grote 
snelheid tot volwassenheid kan komen.
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Netwerkgroepen werken afzonderlijk maar in samenhang aan de ambitie van zinnige zorg zoals:

Netwerkgroep Vraagstelling Missie

Medisch specialisten regiegroep

Effecten: we zijn tool aan het bouwen om 
GP’s en informatie te ontsluiten voor artsen 
en andere relevante personen

Hoe faciliteren we kennisdeling tussen 
specialisten over medische best practi-
ces, medisch kartrekkers en het stimule-
ren van een brede mindset verandering.

Opzetten van overlegstructuren voor 
medisch specialisten (congres, intervisie 
sessies, werkbezoeken, kennisdeling)

Transitieleidraad

Effecten: Leidraad is na basisversie nu in 
update versie verschenen. Deze delen we 
met o.a. nieuwe partners. Daarnaast is er nu 
structureel een overlegvorm voor program-
mamanagers

Hoe zetten we intern de transitie in gang 
zodra de keuze voor zinnige zorg gemaakt 
is?

Delen en doorleven verschillende 
transitieaanpakken
Afweging welke transitieaanpak beste bij 
welke situatie past

Beloningsmodel MS
(verdeelmodel)

Als onderdeel van de financiële randvoor-
waarden, hoe ziet een nieuw verdeelmo-
del eruit? (zowel voor MSBers als 
loondienst specialisten).

In kaart brengen van fricties biinen huidig 
verdeelmodel a.g.v. nieuwe werkwijze.
Opzetten nieuw verdeelmodel

Toekomstig bekostigingsmodel en huidige 
fricties

Effecten: We hebben samen de uitgangs-
punten voor een nieuw model vastgesteld. 
VGZ hanteert deze vanaf nu als basis 
vertrek-punt met elke alliantiepartner 
wanneer er tot nieuwe afspraken moet 
worden gekomen.

Hoe zetten we een meerjarencontract op 
en welke (externe) problemen moeten 
opgelost worden?
Hoe moet het toekomstige contracteer-
model eruit komen te zien na afloop 
meerjarencontracten?

Uitwerken oplossingen voor de (externe) 
problemen waar we tegenaanlopen bij 
meerjarencontracten
In kaart brengen gewenste prikkels in 
contractering en ontwerpen van 
blauwdruk contracteermodel

Maatschappelijke agenda Hoe geven we vorm aan een effectieve 
lobby met externe partijen, om ruimte te 
creeëren voor het netwerk om resultaten 
te boeken aan de hand van stakeholders 
te beïnvloeden bovenstaande stappen?

In kaart brengen van stakeholders en 
relevante thema’s
Opstellen van gezamenlijke inhoudelijke 
agenda om stakeholders te beinvloeden.

Uitvoeringskosten
De post uitvoeringskosten omvat de directe kosten die verband houden met de uitvoering van 
de RVVZ.
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