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Graagnr:emik de vrijheidu eenvoorstel
welke
te doenvooreenkwaliteitsbeleid
geeftvan 10%effectiviteit
eentoename
vanverleende
zorg.

ruweschatting

(leesvrijekeus
Hetzal u nietzijnontgaandatafgelopen
wekende vrijeartsenkeus
zorgverlener)
gedachte
totveelophefin "zorgverlenersland"
heeftgezorgd.
Deachterliggende
is drukop
zorgverzekeraars
om transparantie
betreffende
te gevenaanhunverzekerden
de
it van
geleverde
zorg.Uiteindelijk
doelis natuurlijk
om de bestezorgin te kopenvoorde
ste prijs.Om
éénen arnder
te kunnenrealiseren
staatthansartikel13terdiscussie
opdat
rs selectief
kunnen
inkopen.
Hetmet<ln
vankwaliteit
vanzorgblijftuitermate
lastig.Zelfseenhardeuitkomstmaat
zorgtal voorenigeproblemenbij academische,
of algemeneziekenhui
topklinische
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ziektesprecifieke
meetinstrumenten
en generieke
om de
zijnbeschikbaar
prognostisch
kunnenmetenmeteenevaluatief,
doel.Hetmeten
en / of diagnostisch
gezondheidstoestand
vanpatiënten
/ zorgconsumenten
wordtvaakveruvard
methet
kwaliteit
vangeleverde
zorg.Zeerzekerzaler eencorrelatie
zijntussen
aanwezig

cijfer"
Diverse
te
de
van
van kwaliteit

van zorg en gezondheidstoestand.
(nietgera
Bij retrospectieve
en prospectieve

) studies
groepenvergeleken
wordenhomogene
metelkaaren kanwordengecorrigeerd
voor
confoun<iers
en effectmodificatoren.
Biirandomised
clinical
trialsis voornoemd
o
niet
aanwezig
a.g.v.de randomisatie.
Bijhetmetenvanbehandeleffecten
vande dagelijk zorgzaldoor
aanwezigheid
vanheterogeniteit
en diverseeÍfectmodificatoren
hetmetenvande
vanzorg
bemoeilijkt
worden.
Mediojanen'90is hetprincipe
vanevidence
basedmedicine
doorSackett
rd.Evidence
BasedMedicine(EBM)
is hetgewetensvol,
gebruikvanhet uidigebeste
expliciet
en oordeelkundig
bewijsmateriaal
om beslissingen
patiènten,
te nemenvoorindividuele
De praktijk
van
mediciner
impliceert
hetintegreren
vanindividuele
klinische
expertise
methetbeste
bewijsmateriaal
dat vanuitsystematischonderzoekbeschikbaaris, in combinatiemet voorkeuren,
wensenen venvachtingen
vande patiënt.
WanneerEvidence
BasedMedicine
<elijkwordt
toegepas;t
neemtruwwegde effectiviteit
met10%vande verleende
zorgtoe
bij Evidence
basedM,edicine
is beschikbaarheid
van exi.erneevidentievoor alle zorgprofessionals.an realtime
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toegang
patiêntis al helemaal
totexterneevidentie
op niveauvande individuele
gee sprakeondanks
datde technische
mogelijkheden
hiertoeaanwezig
zijn.Alleenbinneneen
settingis de
toegankelijktot externeevidentiewel geborgd.Van alle betrokkenpartijen,zowel
nsumenten.
zorgverzekeraars,
zorgverleners
en beleidsmakers
mag verwachtwordendat zij de

zorgwillen.

Hetspanningsveld
is gelegenin de bestezorgvoorde laagsteprijs.Spijtiggenoegis
landelijk
patiënten
eleKtronische
dossier(EPD)er (nog)nietgekomen.
Hetgebruikvan
soortenEPD
systemen
gemeengoed
met/ zonderdeclaratiemodule
viaVecozois inmiddels
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Wanneer
landelijk
eengeneriek
systematiek
ontwikkeld
wordtwaarbijvia slimme
systemen
real
timeexterneevidentie
wordtgezochtop individueel
patiëntenniveau
danstimuleert hettoepassen
van het principevan EvidenceBasedMedicineen neemtnaarverwachtingde efÍ
geleverdezorg met circa10o/o
toe. Zo'n systeemzou de zorgprofessional
moeten
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bij het vinden

vanrisic;o
en / of prognostische
factoren.
Tevenskanzo'nsysteemhelpenmet
lenvante
venivachten
resultaat
en helpenbij hetvindenvaninterventie
voorstellen.
Ditsti
eveneens
het
principe
van"shareddecisionmaking"
tussenzorgprofessional
en zorgconsument.
studies
tonenmomenteelhet positieveeffectwanneerhet principevan shareddecision

toegepast.
Vanuithetdoormijvoorgestelde
gaateenstimulerende
mechanisme
voorde huidige"achterblijvers"
in hetleverenvankwalitatief
hoogwaardige
zorg.
zo'nsysteem
eenjuistemultidisciplinaire
samenwerking
daarwaarechtnodigof
onnodige
multidisciplinaire
samenwerking.
Ookvoorde voorlopers
kanzo'nsysteem

wordt

uitenerzijds
idsstimuleert
juist

werken'vanwege
de real time functionaliteit.
Benchmarking
wordt mogelijk

omdat
verzekeraars
kunnenkijkennaarkostenen gezondheidswinsten
vangeleverde
zorg
zorgproÍ'essionals
welkeactiefmetzo'nsysteem
werkenversuszorgverleners
welke at nietdoen.
Geziende huidigetendensvantoenemende
patiëntgebonden
administratie
kunnen mmeEPD
systemern
gevenvoor.dezorgprofessional
eenlastenverlichting
metjuisttoenameva geregistreerde
(enmeetbare)
gegevens.
Wanneer10%toenameeffectiviteit
gelijkstaatin toename
(dus10%
doelmatigheid
uctie)
zoueendergelijk
voorstel9 miljardaanbezuiniging
kunnenopleveren
waarbijer niet kwaliteitwordt
ingeleverd
maarjuistop kwaliteit
wordtgewonnen.
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Wanneer
zorgprofessionals
weermeertijdkrijgenvoordirectpatiëntenzorg
door
ik te makenvan
slimmetiPDsystemen
en ondenirrijl
effectiever
werkenontstaat
eenwin-winsituatie.vidente
kostenrerductie,
toenameeffectiviteit
/ doelmatigheid
vanzorg,administratieve
ichting
en
vereenvoudig
ingvanbenchmarking.
Gaarne,/erneem
ik uw reactieop voornoemd
voorstel.
VanzelÍsprekend
benik
vangedachten
te wisselen.

hierover
metu

Vertrouwende
u hiermede
vooralsnog
voldoende
te hebbengeïnformeerd,
vert
hoogachtend,

Drs.MarkvanVelzen
klinisch
etpidemioloog
fysiotheriapeut
/ manueel
therapeut
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