
Vernieuwing in de zorg: werkt het?

Dr. Mariëlle Kroese



Disclosure slide

Companies No relations

Research funding • MUMC+
• VEZN (CZ en VGZ)
• Provincie Limburg



Vernieuwing in de zorg:
Werkt het?
Bruggen bouwen: vernieuwingen in de
pijnrevalidatie

Mariëlle Kroese
6 oktober 2017



4



Evaluatie van zorginnovaties
• Hoe evalueren?
• Waarop evalueren?
• Praktijkvoorbeeld
• Lessons learned
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Onderzoeksdesigns
• Experimenteel onderzoek
• Quasi-experimenteel onderzoek
• Observationeel vergelijkend onderzoek
• Niet-vergelijkend observationeel onderzoek
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Verschil:
- Uitsluiten ‘toeval’
- Controlegroep



De ladder van evidence?
Onderzoeksdesign
• “RCT is het meest valide design”  versus
• “RCT geeft een beperkte blik op de werkelijkheid”
Bron: citaten uit May, Mathijsen, 2015

Typen onderzoek
• Naast effect- ook procesonderzoek
• Naast kwantitatief ook kwalitatief onderzoek
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RCT: heilige graal?



Health Services Research 6

Academische Werkplaats

Een academische werkplaats is een (kennis)infrastructuur of
netwerk waarin beleid, praktijk, onderzoek en opleidingen
regionaal en langdurig samenwerken aan het oplossen van

vraagstukken.

3e, 2e, 1e en 0e lijn



Gepaste zorg op de juiste plaats
door en voor de juiste persoon

voor de juiste prijs
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Basisprincipes Academische Werkplaats Duurzame Zorg

Onderbouwing voor:
1. gepaste zorg (indicaties)
2. op de juiste plaats (substitutie)
3. door de juiste persoon (taakdifferentiatie)
4. voor de juiste persoon (personalised care)
5. voor de juiste prijs



Monitoren en evalueren: waarop?

‘Triple Aim’ (Berwick et al., 2008):
• Verbeterde gezondheid populatie
• Verbeterde (ervaren) kwaliteit van zorg
• Afname kostenstijging per hoofd populatie



Monitoren en evalueren: waarop?

The Quadruple Aim

‘Quadruple Aim’ (Bodenheimer, 2014):
• Verbeterde gezondheid populatie
• Verbeterde (ervaren) kwaliteit van zorg

door patiënt
• Afname kostenstijging per hoofd

bevolking
• Verbeterde tevredenheid van

zorgverleners



Voorbeeld: Anderhalvelijnszorg; substitutie van de tweede
naar de eerste lijn

• Initiatief van proeftuin Blauwe Zorg: VGZ, ZIO, MUMC+ en
Huis voor de Zorg

• Doel en opzet anderhalvelijnszorg: voorkomen onnodige
verwijzingen naar tweede lijn door specialist consulten te
laten doen in eerstelijnssetting (max. 2 consulten) met
advies aan de huisarts

• Huisarts blijft ‘in the lead’

https://www.blauwezorg.nl/


Wat kenmerkt onze aanpak? (methodisch)
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Blauwe Zorg - ontwikkeling Stadspoli

• Dermatologie
• Interne geneeskunde
• Neurologie
• Orthopedie
• Cardiologie (gestopt)
• KNO
• Reumatologie
• Oogheelkunde

• Urologie
• Gynaecologie
• MDL
• Seksuologie *
• Kindergeneeskunde *
• Rugpoli *
• CVA nazorg *
* Niet opgenomen in observationele studie

2013:
Pilot - 5 specialismen in

huisartspraktijken

2014:
Opening Stadspoli
Maastricht West &

Oost

November 2014:
Afrekening via

meekijkconsult (1e lijns-
financiering)

2014-heden:
Instroom andere

specialismen

14 specialismen aanwezig op de Stadspoli:



Wat kenmerkt onze aanpak? (methodisch)
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Het proces
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Wat kenmerkt onze aanpak? (methodisch)

Health Services Research



Gezondheid
populatie

Aanpak – meetinstrumenten & data

Kwaliteit
van zorg

Observationele studie met
daarin o.a. onderdelen van de
CQ-Index en rapportcijfersObservationele studie met

daarin o.a. EQ-5D-5L &
SF-12

- Data Stadspoli:
Aantal consulten,
diagnoses &
behandelresultaat
(retour huisarts of
verwijzing 2e lijn) als
proxy van de
zorgkosten
- Data Vektis

Kosten
van zorg



Stadspoli – Gezondheid
Tussentijdse analyse (data observationele studie t/m maart 2017)
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Stadspoli - (ervaren) kwaliteit van zorg
Tussentijdse analyse (data observationele studie t/m maart 2017)
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Resultaat na bezoek Stadspoli
Voorlopige resultaten (t/m mei 2017)
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100% Resultaat (nog) onbekend
Overname 2e lijn
Einde behandeling

- Totaal aantal ziektegevallen:
12.059

- Totaal aantal consulten:
13.956

Resultaat na consult Stadspoli
(gemiddeld):
- 68.5% blijft in 1e lijn
- 22.9% naar 2e lijn
- 8.6% (nog) onbekend



Kosten?
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• Extra aanzuigende werking?
• Voorkomen ongezondheid op de langere termijn?
• Hoe verhoudt zich dit tot het aantal tweedelijnsconsulten?
• Voorkomen opening extra DOT’s in de tweede lijn?
• Geschikt voor alle specialismen en/of diagnoses per specialisme?
• Vindt er een leereffect plaats?
• Wat is de landelijke trend?

Lange termijn monitoring is noodzakelijk met gebruik van o.a. Vektis
data



Belangrijk bij evaluatie van zorginnovaties - I

24

• Vertrek- en eindpunt: praktijk en beleid
• Praktijkvolgend, actiegericht onderzoek
• Pragmatisch onderzoeksdesign
• Onderzoekers met verschillende achtergronden



Wetenschappelijke uitdagingen
• Betrek wetenschap er vroeg bij!
• Beschikbaarheid en koppeling van data
• Houd wetenschappelijk verantwoord
• Proces- en effectevaluatie
• Afstemming van kwalitatieve

en kwantitatieve gegevens

25

http://3.bp.blogspot.com/-mfPGk7yL3Qw/UjbShiug0SI/AAAAAAAAAfk/k2wdCQCQQWM/s1600/15829994-abstract-word-cloud-for-scientific-method-with-related-tags-and-terms.jpg


Belangrijk bij evaluatie van zorginnovaties - II
• ‘Met je voeten in de klei’
• Sterke interactie met stakeholders
• ‘Elkaars taal verstaan’
• ‘Ken je rol’/ ‘Erken elkaars rol’
• Organisch proces
• Co-creatie – van elkaar leren
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Dank voor uw aandacht!

@AWDuurzameZorg

Marielle.kroese@maastrichtuniversity.nl


