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Zorgverkoop snijdt het mes aan twee 
kanten  
Oncologie samenwerken of concurrentie 

Jaco Schutte 
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Toonaangevend en Gastvrij 
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•  Jaaromzet 180 miljoen 
•  Specifieke aandacht voor neurologische 

aandoeningen (CVA) 
•  Geboortezorg  
•  Opleidingsziekenhuis  
•  Diaboss (kinderdiabetes Amsterdam) 

• Jaaromzet ruim € 300 miljoen 
• Hartcentrum met thoracale chirurgie en interventie 
cardiologie  
• Gespecialiseerd in complexe orthopedie en chirurgie 
• IC op hoogste niveau 
• Opleidingsziekenhuis 
• Partner van Santeon 
 
 

 
Het OLVG & Lucas Andreas; 2 topklinische ziekenhuizen 

Juridische fusie 1 juni 2015 
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De Zorgmarkt : 
 

 
-  Polis verkoop en 

betaling 
zorgschades 

Behandelrelatie tussen patiënten en artsen 

Toezicht door : 



Zorgverkoop in het ziekenhuis “is geen zorginkoop” 

 
v  Presenteert de producten en kwaliteit van het ziekenhuis 
v  Is primair aanspreekpunt van de zorgverzekeraar 
v  Onderhandelt over volumes en tarieven 
v  Bespreekt kwaliteitsissues met staf en externen 
v  Koppelt onderhandelresultaat terug naar organisatie en geeft zo nodig extra 

criteria en kaders aan 
v  Adviseert vakgroepen over de zorgmarkt  
v  Volgt wet- en regelgeving en vertaalt de effecten zowel financieel als 

inhoudelijk terug naar het ziekenhuis en of externe partijen 
v  Levert input aan ziekenhuis begroting op basis van afspraken verzekeraars 
 
 
 
 

6 



7 



Onderhandelingen gaan over Aanneemsom en of Zorgkosten 
plafond volgend jaar maar nog weinig over kwaliteit  
 
•  Prijs- en Volume indexering 
•  Speerpunten ontwikkeling ziekenhuis 
•  Sinds 2014 groei Dure Geneesmiddelen 
•  Overheveling zorg (Farmacie -> Ziekenhuis)  
•  Focus  speerpunten van het ziekenhuis 
•  Selectieve inkoop van verzekeraar  
•  Herinrichting ziekenhuiszorg (Basiszorg, Topklinische en Academische Zorg) 

waar doe je wat (verplaatsing) 
•  Honorarium ontwikkeling MSB (Medisch Specialisten) 
•  Meer jaren afspraken 
•  Prestatie inkoop 

8 

Inhoud 

Prijs 

Kwaliteit 
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Huidige onderhandelingen zijn veelal financieel gedreven en 
deze beelden worden gebruikt: 
 

 
 



Zorginkoop door verzekeraars tot nu toe 

Prijs, Prijs, Prijs, Prijs, Prijs  
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Het 5- P model van de zorgverzekeraar 

En nu ook 5p in het kwadraat De P25 of referentieprijs  

Financieel analisten berekenen 
besparingspotentieel op prijzen niet op 
output 
 



Gem. €82 minder zorgkosten per 
verzekerde in A’dam 

Bron: Zorgprismapubliek.nl  2015  

OLVG heeft ~30%  marktaandeel in  
Amsterdam 2014 in termen van omzet 



OLVG hanteert een conservatief behandelbeleid 

Naam Aandoening 

06010713 - Topklinisch - Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
Aantal geopereerden per 100.000 
volwassenen Percentielscore 
2013  2013 2012 2011 2010 2009 

Heupvervanging vanwege 
arthrose 

158 21,5% 10,8% 9,7% 5,4% 8,7% 

Knievervanging vanwege 
arthrose 

139 14,3% 6,1% 9,4% 14,7% 21,5% 

Meniscusletsel (1e analysejaar) 206 11,7%         

Naam Aandoening 

06010757 - Topklinisch - Sint Lucas-Andreas Ziekenhuis 
Aantal geopereerden per 100.000 
volwassenen Percentielscore 
2013  2013 2012 2011 2010 2009 

Heupvervanging vanwege 
arthrose 

156 18,3% 7,5% 3,2% 15,2% 9,8% 

Knievervanging vanwege 
arthrose 

126 6,1% 7,1% 6,3% 22,1% 59,1% 

Meniscusletsel (1e analysejaar) 176 3,9%         

Voorbeelden uit Vektis praktijkvariatie 



Conservatief behandelbeleid - Heup 

Gem. 60 patiënten minder per 100.000 inwoners in verzorgingsgebied van 
400.000 patiënten voor OLVG 
= gem. 240 potentiële patiënten * €8500 = ruim twee miljoen  

Bron: Zorgprisma.nl  2015  
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Achmea Zorginkoop beleid 2016  

Kwaliteit krijgt een plaats in de 
inkoop 

Achmea wijzigt per 1 juni 2015 
haar naam in Zilverenkruis 

4 kerndoelstellingen: 
- Patiënt veiligheid 
- Kwaliteit  
- Betaalbaarheid 
- Solidariteit voor iedereen 
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Visie op kwaliteit en veiligheid 

Voor patiënten, verwijzers, verzekeraars en andere zorginstellingen hét 
ziekenhuis zijn waar excellente medische behandelingen en een gezonde 

bedrijfsvoering samengaan met buitengewone gastvrijheid 

Voor elk keurmerk goede 
kwaliteit, teams en 
logistiek nodig. Voorbeeld - 
criteria ‘roze lintje’ (2014): 
• Samenstelling team 
• Bespreking in MDO 
•  Aantal patiënten 
• Achtergebleven weefsel 
• Verslaglegging pathologie 
en radiologie 
• Deelname CQI 
• Wachttijden 
• Informatieverstrekking  
• Aanspreekunten 
• Psychosociale zorg 
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NIAZ best practice ziekenhuis 

Bron: www.niaz.nl 



Oncologische zorg in het ziekenhuis en de 
bekostiging van de farmacie 
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Door de innovatie en groei van Dure Geneesmiddelen 
ontstaat druk op het exploitatie resultaat van het ziekenhus 

-  Landelijk 1% budgettaire groei voor ziekenhuizen 
-  Hieruit moet de loon- en prijscompensatie gefinancierd worden 
-  Maar ook de groei van dure geneesmiddelen 10% groei 

-  Spanningsveld tussen oncologen en overige specialisten vanwege uitholling 
ziekenhuisresultaat 

-  Doorverwijzing naar Academische Centra en Categorale instelling on hold! 
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Effecten van huidige onderhandelingen: 

v  Zorgverzekeraars spreken een maximale schadelast per jaar af 
v  Overschrijding van de afspraak wordt niet uitbetaald 
v  In veel gevallen hebben ziekenhuizen “nog” doorleverplicht 
 
Dit betekent: 
v  Groei in volume leidt tot een prijsdaling 
v  Groei in dure geneesmiddelen leidt tot uitholling en verdringen beschikbare 

“financiële capaciteit” van het ziekenhuis 

Oplossing: 
v  Zorgverzekeraars willen netto inkoopprijs ziekenhuis betalen, het ziekenhuis 

wil dit onder de voorwaarde van volledige vergoeding, zonder risico 
ziekenhuis. 
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Zorgkostenplafond en of Aanneemsom  



Voorstellen van huidige verzekeraars: 

1.  Uitbreiding zorgkostenplafond, risico van volumegroei blijft in dit geval in 
ziekenhuis, maar wel enig comfort in afspraak 

2.  Geen uitbreiding van zorgkostenplafond, groei moet gevonden worden binnen 
bestaande hoofdlijnenakkoord 

3.  Instelling levert geneesmiddelen met een prijsafslag, maar krijgt eventuele 
volumegroei onder voorwaarden op nacalculatiebasis vergoed 
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Farmaceuten in het ziekenhuis in gesprek met artsen over: 

•  kwaliteit en toegevoegde waarde product 
•  Volumes en prijs- en financieringsafspraken 
•  Andere inhoudelijke samenwerking 

Vanuit het ziekenhuis ontbreekt de “inkoper van het ziekenhuis en de manager van de 
verantwoordelijke afdeling” aan tafel 

 
Maar ook : kennis omtrent bekostiging van ziekenhuis financiering, daarom: 
 
o  Krijgen artsen steeds meer interne druk op kosten begroting geneesmiddelen  
o  Zowel dure- als generieke geneesmiddelen 
o  Levert een langere levensduur wel patiënten winst op, maar loopt het 

ziekenhuis resultaat hard achteruit als gevolg van meer- en duurdere kuren 
 
Voor lange termijn relatie leverancier <> ziekenhuis is het van belang om goed te 

weten waar ieders knelpunt zit. 
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Oncologische zorg doe je samen met 
 

•  De patiënt en zijn naasten 
•  De huisarts als regisseur in het zorgproces 
•  Collega ziekenhuizen op het gebied van: 

•  Kennis 
•  Radiotherapie 
•  Hoog complexe laagvolume zorg 
 

•  Farmaceutische industrie ten behoeve van geneesmiddelen 
•  Zorgverzekeraars ten behoeve van financiering 
•  Patiënten organisaties  
 
De vraag is kan en mag je wel samenwerken (ACM) en onderlinge concurrentie 
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Conclusie’s op dit moment 

•  Verzekeraars hebben geen uniform beleid rondom ontwikkeling dure 
geneesmiddelen  

•  Ziekenhuizen zijn wantrouwend tegenover het voorstel van tariefafslagen op 
de maximum tarieven van de Nza, (weggeven marge waar stopt dit) 

•  Business model Farmaceutische industrie te veel gebaseerd op verhogen van 
omzet op basis van volume en prijs 

•  Ministerie staat te ver van de praktijk 
•  Beroepsgroepen hebben niet altijd consensus over farmacie beleid 
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We missen nog wel stukjes van 
taart om er een totaal plaatje te 
maken 
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Vragen 


