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VOORWOORD 
 
Gevraagd: Bestuurders met lef. 
 
Zoals ook de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg het onlangs nog eens herhaalde, is 
er een andere organisatie van zorg nodig. Overheersend thema in de politiek en de zorg 
is beheersing van de zorgkosten. Hierbij is er vaak een overmatige focus voor het 
efficiencywiel: meer verrichtingen voor dezelfde prijs. Bezuinigingen zonder transformatie 
of herinrichting van zorg, bezuinigen zonder visie. Het besef groeit dat er een ander 
paradigma nodig is: beheersing van kosten én verbetering van zorg door het 
kwaliteitswiel. Door zorgverbetering, minder onnodige en vermijdbare zorg, minder 
kosten en meer tijd voor de patiënt, meer tijd voor zorgverbetering.  
 
Hoezo is een andere organisatie van zorg nodig? Het luisteren naar een gesprek over 
zorg in de wachtkamer, een verjaardag of een wetenschappelijk rapport geeft al snel het 
antwoord. Er is sprake van te vergaande verschotting in de zorg: tussen sectoren, 
deelsectoren, vakgroepen, specialisaties etc. Hierdoor treedt er te late, te vroege of 
slecht gecoordineerde behandeling met overbehandeling en bureaucratie op. Elke 
medewerker in de zorg, elke burger, elke professional en elke bestuurder weet heel goed 
dat het anders moet en kan: ontschotting…... 
 
Waarom bestuurders met lef gevraagd ? Realiteit is dat er altijd organisatiebelangen 
spelen. Vrijwel niemand heeft de zorg gekozen om daardoor in de Quote500 te komen. 
Dus de drempel is niet zozeer winst of waarde, maar wel een gevoelde verantwoor-
delijkheid voor de patienten en medewerkers. Het vergt lef om met je ketenpartners te 
kijken naar de zorg in je regio, voor je patientenpopulatie en echt te starten met het 
denken vanuit de gedachte: “als wij de zorg helemaal opnieuw zouden mogen inrichten 
gezamenlijk, hoe zou dan het werkveld eruit zien”. Het vergt lef om pas daarna te kijken 
wat dat betekent voor je instelling en je medewerkers de komende vijf jaar. Het vergt lef 
om dat vervolgens een gemeenschappelijk probleem te maken en niet terug te vallen 
naar een ieders eigen organisatiebelang bij de minste of geringste spanning. Maar tijden 
veranderen. Als u als bestuurder niet zo durft te denken, zal de buurman (of een nieuwe 
toetreder op de zorg`markt’) het wellicht voor u doen. Dat geeft een hele andere kijk op 
het op beheerste wijze vorm geven aan goed werkgeverschap. Ontschotting dus….  
 
Oké ontschotting, maar dit onderzoek gaat toch over Populatiemanagement ? 
 
Als je spreekt over ontschotting, als je spreekt over het opnieuw inrichten en organiseren 
van de zorg in een regio of rondom een populatie biedt het concept van 
Populatiemanagement een uitstekend referentiekader om de gesprekken te voeren. U 
zult in dit rapport 20 factoren tegenkomen die relevant zijn bij het inrichten en 
organiseren van Populatiemanagement. Wat ons betreft – en daar zal de wetenschap 
wellicht wat kritischer in zijn, want het dekt niet de hele lading, maar.. lef – mag u het 
ook lezen als 20 factoren die relevant zijn bij het inrichten en organiseren van 
ontschotting. 
 
Wij hopen dat u net als wij geïnspireerd raakt. 
 
 



SAMENVATTING 
 

Kwalitatief hoogwaardige zorg leveren, tegen een lagere prijs. En hierbij efficiënt zijn, de 
patiënt en medewerker tevreden houden, volledige transparantie laten zien en voldoen 
aan veranderende regelgeving. Dat is de uitdaging voor zorginstellingen in de komende 
jaren. De overheid heeft de afgelopen jaren gestuurd op het bevorderen van 
marktwerking in de zorg. Toch waren ook andere bewegingen zichtbaar. In de regio 
Westland, Schieland (WSD) en Delfland verenigde instellingen zich in een coöperatie om 
de continuïteit van het algemene regionale ziekenhuis te borgen. Het was een beweging 
die toendertijd voor veel ophef zorgde. In het buitenland zijn meerdere voorbeelden van 
nauw samenwerkende organisaties die gezamenlijk de zorg in een regio vormgeven, 
vanuit de zorgbehoefte van een bepaalde populatie. De wijze waarop ze dit organiseren 
vanuit de achterliggende visie op het met vereende krachten terugdringen van onnodig 
gezondheidsverlies in een populatie, wordt populatiemanagement genoemd. In 
Nederland is er steeds meer aandacht voor deze wijze van organiseren van zorg, waarin 
ontschotting voorop staat. Populatiemanagement is echter in Nederland nog geen 
gemeengoed. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan de samenwerking en 
ontschotting van zorg in de regio Westland, Schieland en Delfland door inzicht te 
verschaffen in de relevante factoren van de organisatie en inrichten van 
populatiemanagement. De studie beslaat zowel een theoretisch, als een praktijk 
gedeelte. 
 
Vanuit de literatuurstudie, drie reeds langer bestaande buitenlandse voorbeelden van 
populatiemanagement, alsmede een expertronde onder deskundigen in het veld, is er 
een set van factoren gedestilleerd die bij het inrichten en borgen van populatie 
management relevant zijn. Het gaat hierbij om factoren aangaande de normatieve, 
systemische, functionele, klinische en service integratie. De kernfactoren betreffen 
populatie-identificatie, populatie gezondheidsbeoordeling, populatie risicostratificatie, 
betrokkenheid en communicatie, interventies en uitkomstmonitoring. De interventies 
omvatten preventie, zorg- coördinatie, disease en case management. Deze geordende 
lijst van factoren vormt een in de praktijk toepasbare lijst van factoren van populatie 
management, geordend volgens deze zes domeinen van integratie, en weergegeven in 
een overzichtelijke figuur. 
 
Deze lijst van factoren is vervolgens aangepast naar een semi gestructureerd interview, 
waarmee gesprekken zijn aangegaan met de bestuurders van zorginstellingen in de regio 
WSD, met het doel voor de regio een inschatting te maken ten aanzien van de 
mogelijkheden die er liggen de zorg gezamenlijk vorm te geven volgens principes van 
populatiemanagement. Uit deze interviews is duidelijk geworden dat de regio zich op dit 
moment in een gunstig momentum bevindt, waarbij de bestuurders van de 
zorginstellingen elkaar vaker opzoeken. De oprichting van een nieuwe coöperatie in die 
regio tussen zorginstellingen is daar een uiting van. De interviews brengen aan het licht 
dat het denken in termen van populatiemanagement in die regio nog in de kinder-
schoenen staat, maar dat er reeds een aantal zeer concrete kansen zijn voor bepaalde 
doelgroepen om de zorg gezamenlijk beter te organiseren. Dit betreft met name de 
doelgroep ouderen in die regio, waarbij de zorg kwalitatief beter wordt tegen lagere 
kosten wanneer de instellingen er gezamenlijk in slagen de zorg te organiseren over de 
schotten (en korte termijn belangen) van de eigen instelling heen en vanuit  de behoefte 
van de doelgroep. In een discussienota zijn de bevindingen aan de leden van de 
coöperatie aangereikt. Hierbij is het streven een relevante bijdrage te leveren aan het op 
een andere wijze van denken over het organiseren van zorg in die bijzondere regio. 
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1 .   INLEIDING 
 

1.1 ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK 

In het regeerakkoord kabinet Rutte II worden een drietal prioriteiten gesteld ten aanzien 
van haar beleid op het gebied van zorg. Het kabinet wil de kwaliteit van de geleverde 
zorg verbeteren door de nadruk te leggen op het verhogen van transparantie, het 
verminderen van praktijkvariatie en het tegengaan van overbehandeling. Ten tweede wil 
het kabinet de kosten verlagen, vooral ook als uitvloeisel van de kwaliteitsverbetering. 
De derde prioriteit is het bevorderen van de (regionale) samenwerking tussen 
aanbieders.  
 
Deze prioriteiten lijken rechtstreeks te refereren naar onderstaand figuur uit het rapport 
Kwaliteit als medicijn van Booz & Co (Visser, Westendorp et al. 2012). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Volgens het rapport van Booz & Co betaalt Nederland te eenzijdig voor meer zorg en juist 
niet voor betere zorg. Naast volumebekostiging zorgt ook de fragmentatie in het stelsel 
ervoor dat kwaliteitsinitiatieven onvoldoende van de grond komen. Dit omvat 
bijvoorbeeld de financiële belangen van betrokken partijen die niet parallel lopen. Hierbij 
wordt verwezen naar de verschuiving (substitutie) van ziekenhuiszorg naar behandeling 
door huisartsen of praktijkassistenten. Hier zit een spanningsveld: meer samenwerken 
tussen ketenpartners en tegelijkertijd een waarschijnlijke substitutie van een deel van de 
gelden van het ene deel van de ketenpartners naar de andere. Het roept de vraag op 
welk gemeenschappelijk belang je op welke wijze kan organiseren en inrichten. 
Voorbeelden in het buitenland suggereren dat dit mogelijk is en ook kan leiden tot (op 
basis van tussentijdse monitoring) veelbelovende resultaten. Dit zijn voorbeelden waarbij 
ontschotting van zorg wordt gerealiseerd middels het concept populatiemanagement.   

 

 



 

                                                                                                                                                                                    Pagina 2 

Omwille van de leesbaarheid van het onderzoek noemen we hier in de inleiding reeds de 
definitie van populatatiemanagement zoals die in hoofdstuk 2 is opgenomen: 

Populatiemanagement is een set van diensten en interventies gericht op de 
gezondheidsbehoeften op alle punten van het continuüm van gezondheid en welzijn door 
participatie, betrokkenheid en gerichte interventies rondom de/een populatie. 

 
Centraal staat daarbij het denken vanuit het gehele continuüm van zorg of beter: 
gezondheid. Populatiemanagement richt zich op de gehele gezondheidslevensloop. Dit 
betekent niet dat een samenwerkingsverband of organisatie alle denkbare zorg moet 
leveren maar wel dat er geopereerd wordt vanuit het denken in zowel cure als preventie. 
Populair gezegd: het gaat om daadwerkelijke ontschotting van de zorg vanuit een 
gemeenschappelijke ambitie en een niet-vrijblijvende samenwerking. Die ambitie is 
concreet gemaakt via een gemeenschappelijke set van diensten en interventies. Dit 
wordt verder toegelicht in hoofdstuk 2 
 
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ 2012) concludeert dat zorg en welzijn op 
dit moment nog gescheiden werelden zijn:”   

 P34:Hierdoor blijven mogelijkheden onbenut om een beroep op curatieve zorg te 
voorkomen door gerichte ontwikkeling en gebruik van welzijnsvoorzieningen en 
preventie; 

 P35: De zorgprofessionals en voorzieningen die voor burgers vrij toegankelijk zijn, 
zijn onvoldoende in staat om samenhangende sociale en 
gezondheidsproblematiek, op individueel of gezinsniveau, te beoordelen en te 
ontrafelen. Het diagnostisch proces doet hier een maximaal beroep op 
generalistische expertise, maar wordt belemmerd doordat de verkokerde 
organisatie van de hulpverlening en de specialisatie, taakopvatting en tijdsdruk 
van professionals het zicht ontnemen op ` nevenproblematiek’  en de eigen 
mogelijkheden van de cliënt. Multidisciplinaire samenwerking kan hier soelaas 
bieden maar stuit op organisatorische, culturele en financiële barrières; 

 P35: Er is geen eigenaar van het totaalresultaat van de hulpverlening in een 
populatie.”  

 
Geconcludeerd kan worden dat populatiemanagement in Nederland nog geen 
gemeengoed is, maar het wel als een mogelijke interessante oplossingsrichting wordt 
beschouwd. Het RVZ adviseert in hetzelfde rapport het ontwikkelen van een andere 
organisatie van zorg, waarin ze expliciet verwijst naar populatiegerichte zorg.  
 

1.2 DE CONTEXT VAN HET ONDERZOEK 

De directe aanleiding voor het onderzoek naar het organiseren en inrichten van 
populatiemanagement zijn de recente ontwikkelingen binnen de regio WSD (Westland, 
Schieland, Delfland). In deze regio hebben eind 2008 enkele belangrijke spelers uit de 
regionale gezondheidszorg zich verenigd in een cooperatie i.o, te weten het personeel en 
de medisch specialisten van het Vlietland Ziekenhuis, DSW Zorgverzekeraar, de 
Zorggroep Eerste Lijn en de verzorgings- en verpleeghuizen Argos, Frankeland Groep en 
Zonnehuis Groep. Dit samenwerkingsverband heeft ten doel de beschikbaarheid van 
kwalitatief goede ziekenhuiszorg in de regio te waarborgen en innovatieve zorgprojecten 
te stimuleren. Het momentum van deze doelstelling is inmiddels verlopen 
(MaatschappelijkVerslag 2011). De betrokkenen zijn ten tijde van het onderzoek wel met 
elkaar in gesprek om de samenwerking in een andere vorm te realiseren.  
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Concreet ligt er een concept discussiedocument genaamd “ op weg naar gebieds-
gebonden zorg”, waarin ook wordt gerefereerd naar het eventueel opteren voor het 
vormen van een proeftuin populatiemanagement. Dit stuk is niet als zodanig 
geagendeerd geweest. Het is wel de aanleiding geweest voor dit onderzoek. Een 
belangrijk doel is de regio te faciliteren met inzichten wat populatiemanagement behelst. 
 
In het verkennend onderzoek ter voorbereiding van het onderzoeksontwerp bleek al snel 
dat er in Nederland weinig bekendheid is met dit onderwerp. Het Jan van Es Instituut 
heeft een leergang Populatiemanagement en heeft een whitepaper uitgegeven. Ze kan 
worden beschouwd als een van de voorlopers. Uit gesprekken blijkt echter dat ook zij 
nog zoekende zijn en de onderzoeksopzet als een mogelijke waardevolle bijdrage zien. Er 
is onder andere gesproken met de projectleider van de (GGD van de) vier grote steden 
die al geruime tijd met dit onderwerp bezig is en nadrukkelijk op zoek is naar meer 
concretisering van het concept populatiemanagement. Via allerlei kanalen proberen zowel 
de projectleider als de auteurs van dit onderzoek zicht te krijgen op de kandidatenlijst 
danwel de erkende lijst van proeftuinen populatie-management. VWS is benaderd via 
twitter, via de mail, telefonisch, maar de voorlichters van Directie Voorlichting geven 
steeds aan de vraag niet te kunnen plaatsen en niet te weten bij wie ze vraag intern 
moeten uitzetten. Er vindt met andere woorden duidelijk nog geen effectieve 
kennisdeling plaats binnen Nederland over populatiemanagement. Dit onderzoek 
probeert hier een wezenlijke bedrage aan te leveren.  
 

 

1.3 DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming (organiseren en inrichten) van 
populatiemanagement in het algemeen en in de regio Westland, Schieland en Delfland in 
het bijzonder (bij de betrokken coöperatiepartners verzekeraar, ziekenhuis, zorggroep 
eerste lijn, verzorg- en verpleeghuizen), door inzicht te geven in de relevante factoren 
van de organisatie en inrichting van populatiemanagement. 
 
Bijdrage in theoretische zin 
Het onderzoek wil een bijdrage leveren aan de discussie en theorie in Nederland rondom 
het concept populatiemanagement.  
 
Bijdrage in praktische zin 
Het onderzoek wil een bijdrage leveren aan de samenwerking en ontschotting van zorg in 
de regio Westland, Delfland en Schieland (met als bovenliggend doel zorgverbetering en 
minder kosten). Dit doen we onder andere in de vorm van een discussienota aan de 
leden van de coöperatie.  
 
 
De inzichten die hiervoor nodig zijn worden verkregen via: 

 Literatuuronderzoek 
 Analyse van een drietal voorbeelden van populatiemanagement in het buitenland 
 Toetsing theoretisch kader door een expert-panel 
 Interviews met de bestuurders van de coöperatiepartners 
 Informele gesprekken en congresbezoek 
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1.4 VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSONTWERP 

Om de doelstelling te realiseren is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld: 

Wat zijn relevante factoren bij het organiseren en inrichten van populatiemanagement en 
zijn deze factoren toepasbaar/haalbaar in de regio Westland, Schieland en Delfland bij de 
betrokken coöperatiepartners verzekeraar, ziekenhuis, zorggroep eerste lijn, verzorg- en 
verpleeghuizen ? 

Deelvragen zijn: 
 
1. Wat zijn mogelijke definities van populatiemanagement en zijn daarbij modellen 
en frameworks beschikbaar die een conceptueel kader bieden ? Welke relevante factoren 
van populatiemanagement kunnen daaruit worden geïdentificeerd ? 
 
2.  Wat zijn mogelijke (organisatorische) integratieniveau’s en ontwikkelstadia bij het 
organiseren en inrichten van populatiemanagement en welke relevante factoren kunnen 
daaruit worden geïdentificeerd ? 
 
3. Wat zijn bestaande voorbeelden van populatiemanagement in het buitenland die 
beschreven zijn in (peer-reviewed) journals en ook genoemd worden in Nederlandse 
literatuur c.q. in het Nederlands werkveld ? 
 
4. Hoe is bij de drie geselecteerde voorbeelden populatiemanagement ingericht en 
georganiseerd bezien vanuit de relevante factoren zoals geïdentificeerd bij de 
beantwoording van deelvraag 1 en 2 en welke andere relevante factoren kunnen worden 
geïdentificeerd op basis van de analyse van deze drie voorbeelden ? 
 
5. Achten de coöperatieleden de uit de theorie geïdentificeerde relevante factoren 
voor het organiseren en inrichten van populatiemanagement in de regio Westland, 
Schieland en Delfland toepasbaar/haalbaar ? 
 
Schematisch: 
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1.5 LEESWIJZER 
 
In dit eerste hoofdstuk is de achtergrond en context van het onderzoek beschreven, 
gevolgd door de doelstelling, vraagstelling en het onderzoeksontwerp. 
 
 
Hoofdstuk 2 en 3 vormen samen het theoriedeel.  
 
In hoofdstuk 2 wordt primair het Population Health Management framework behandeld. 
Dit is een practice-based framework (versus evidence-based). Ter toetsing van het 
framework en verdere aanvulling is er een summiere vergelijking gemaakt met andere 
modellen die uit het literatuuronderzoek naar voren kwamen. Vervolgens worden de 
verschillende organisatorische integratieniveau’s besproken (linkage, co-ordination en 
volledige integratie). Dit is relevant omdat toepassing van populatiemanagement vaak 
het denken en handelen over de organisatiegrenzen heen vergt. Het moet in ieder geval 
niet worden verward met het mogelijke sentiment of noodzaak van `fuseren, fuseren en 
nog eens fuseren’. In het kader van de ontwikkelstadia van het inrichten en organiseren 
wordt aandacht besteed aan de prioritering van de factoren. We beschreven daarom het 
vierfasen-model van Minkman (initiatie en ontwerpfase; experimentele fase en 
uitvoering; uitbreidingsfase en monitoring; consolidatie en transformatie). Teneinde het 
overzicht te blijven behouden over de factoren is er gekozen om ze in paragraaf 2.5 te 
ordenen aan de hand van de dimensies van integratie volgens Fulop.  
 
In hoofdstuk 3 worden drie voorbeelden van populatiemanagement in het buitenland 
beschreven. Vanuit de lijst van factoren (paragraaf 2.5) zijn de voorbeelden van 
populatiemanagement beschreven ter toetsing of de factoren uit de literatuur worden 
herkend in deze voorbeelden dan wel of er wellicht nieuwe factoren aan het licht komen. 
Daarnaast is beoogd om aan de hand van de voorbeelden meer inzichtelijk te maken hoe 
de factoren in de praktijk zijn vormgegeven. 
 
 
In hoofdstuk 4 staat het methodologisch ontwerp beschreven van: 
-  het instrument expert-panel waarbij gevraagd is om de conclusies van het theoriedeel  
   (hoofdstuk 2) te becommentariseren;  
-  het praktijkonderzoek in de regio Westland, Schieland en Delfland. 

 
 
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de in hoofstuk 4 beschreven deelonderzoeken.  
 
 
In hoofdstuk 6 zijn de conclusies, discussie en aanbevelingen opgenomen. 
 
 
Het onderzoeksrapport ten behoeve van de opleiding kent een extra bijlage waarin de 
reflectie van de auteurs wordt beschreven. Hierbij gaan we in op de bijdrage van de 
totstandkoming van de thesis aan onze persoonlijke ontwikkeling, op onze onderlinge 
samenwerking en de in onze ogen doorwerking van de inhoud van de leergang op de 
inhoud van de thesis en andersom. 
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2 .   THEORETISCH KADER POPULATIEMANAGEMENT 

2.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk gaat in op de volgende deelvragen: 
 
1. Wat zijn mogelijke definities van populatiemanagement en zijn daarbij modellen en 
frameworks beschikbaar die een conceptueel kader bieden ? Welke relevante factoren 
van populatiemanagement kunnen daaruit worden geïdentificeerd ? 
 
2. Wat zijn mogelijke (organisatorische) integratieniveau’s en ontwikkelstadia bij het 
organiseren en inrichten van populatiemanagement en welke relevante factoren kunnen 
daaruit worden geïdentificeerd ? 
 
In paragraaf 2.2 wordt primair het Population Health Management framework behandeld. 
Dit is een practice-based framework (versus evidence-based). Ter toetsing van het 
framework en verdere aanvulling is er een summiere vergelijking gemaakt in paragraaf 
2.3 met andere modellen die uit het literatuuronderzoek naar voren kwamen (zie 
verantwoording zoektermen en databases bijlage 1). Deze andere modellen betreffen het 
concept Integrated Care en het (expanded) Chronic Care model. Dit zijn modellen uit het 
buitenland. Deze paragraaf wordt afgesloten met het model `Bouwstenen voor de 
basiszorg voor de toekomst’ van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg.  
 
Vervolgens wordt in paragraaf 2.4 de verschillende organisatorische integratieniveau’s 
besproken (linkage, co-ordination en volledige integratie). Dit is relevant omdat 
toepassing van populatiemanagement vaak het denken en handelen over de 
organisatiegrenzen heen vergt. Het moet in ieder geval niet worden verward met het 
mogelijke sentiment of noodzaak van `fuseren, fuseren en nog eens fuseren’.  In het 
kader van de ontwikkelstadia van het inrichten en organiseren wordt aandacht besteed 
aan de prioritering van de factoren. We beschrijven daarom het vierfasen-model van 
Minkman (initiatie en ontwerpfase; experimentele fase en uitvoering; uitbreidingsfase en 
monitoring; consolidatie en transformatie).  
 
Teneinde het overzicht te blijven behouden over de factoren is er gekozen om ze in 
paragraaf 2.5 te ordenen aan de hand van de dimensies van integratie volgens Fulop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Elke afzonderlijke gevonden factor, die hierin van belang wordt geacht, wordt 
aangegeven met een teken in de kantlijn. De factoren worden doorlopend genummerd 
met een F teken met een cijfer  - zoals het voorbeeld hieronder - en zijn opgenomen 
in de lijst relevante factoren in paragraaf 2.5  
 
 
Voorbeeld van presentatie van de factoren: 
Hét belangrijkste kenmerk van populatiemanagement (volgens de CCA) is dat het zich 
richt op het gehele continuüm van gezondheid. Een Nederlandse term is misschien dat 
het zich richt op de gehele levensloop van de burger/persoon/populatie 
(gezondheidslevensloop). Dit vindt plaats vanuit de verantwoordelijkheid voor een 
gehele populatie. Een definitie van een cliënt/patiënt is dan nadrukkelijk niet 
gebonden aan alleen die personen die zichzelf melden met een actieve zorgvraag bij 
de voorziening, maar betreft ook het voorkomen van gezondheidsverlies bij cliënten 
zonder actieve zorgvraag (preventie). Relevante factor is dan [F1] Gezondheids-
winst als doel en ambitie gericht op de gezondheidslevensloop van een 
populatie. 

Factor 1
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2.2  HET POPULATION HEALTH MANAGEMENT FRAMEWORK 

Het onderwerp populatiemanagement is in Nederland relatief nieuw. Dat blijkt onder 
andere uit het feit dat minister Schippers in oktober 2011 het werkveld heeft uitgenodigd 
om te komen met pilots. De term “ populatiemanagement” resulteert bij google in slechts 
558 hits, waarvan de meeste geassocieerd zijn met het Jan van Es Instituut. Het Jan van 
Es Instituut (JVEI) is een voorloper op het gebied van populatiemanagement. Zij heeft 
een whitepaper uitgegeven (WhitePaper 2012) en heeft sinds 2010 een 
verdiepingsleergang genaamd Populatiemanagement. Het JVEI hanteert twee definities: 
(Bruijnzeels 2012): 

 

 

 

 

 
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is beschreven richt dit onderzoek zich primair op 
het Population Health Management framework.  
 

 Keuze voor het Population Health Management framework 

In het vooronderzoek zijn de modellen zoals die naar voren kwamen uit het 
literatuuronderzoek (bijlage 1) onderling met elkaar vergeleken. In het rapport zijn deze 
modellen beschreven in paragraaf 2.3  Geen van de modellen heeft de status evidence-
based. Het Population Health Management framework onderscheidt zich vooral door de 
mate van beschikbaarheid van operationele richtlijnen. Verder is het het enige framework 
dat zich expliciet verbind aan populatiemanagement, zoals de naamgeving van het 
framework ook aangeeft. Het framework is ontwikkeld door Care Continuum Alliance 
(CCA) uit Amerika. Het heeft nu de status van een best-practice opgesteld door het 
werkveld zelf met een actieve participatie van toonaangevende leden op het gebied van 
populatie management, waaronder Kaiser Permanente en Blue Cross Blue Shield.  
 
De CCA onderkent het belang van robuuste research die de effectiviteit van het 
framework aantoont en de elementen daarvan die de grootste impact hebben op de 
gezondheids-uitkomsten in een populatie. In haar guidelines worden dan ook uitgebreide 
en gedetailleerde overwegingen gegeven bij de opzet van dergelijke onderzoeken. In de 
literatuur zijn echter nog geen uitkomsten van dergelijk onderzoek gevonden. Het 
ontbreken van wetenschappelijke evidence wordt naar aanleiding van een vraag van de 
auteurs van dit onderzoek aan CCA bevestigd door de CCA zelf.  Zij stelt 
(CareContinuumAlliance 2010, p9) dat de wetenschap zich op dit gebied nog in een 
beginnende fase bevindt. Kenmerkend voor het Population Health Management 
framework zijn dus de relatief operationele richtlijnen die vergezeld gaan bij het model. 
Die zullen we dan ook noemen als hulpmiddel in de lijst van factoren in paragraaf 2.5 
- In 2010 publiceerde CCA haar Outcomes Guidelines Report (CareContinuumAlliance 

2010) waarin ze haar Population Health Management framework toelicht. Het rapport 
bevat verder uitgewerkte modellen en richtlijnen, waaronder gedetailleerde 
beschrijvingen van mogelijke ontwerpen voor wetenschappelijk onderzoek over 
effectiviteit van programma’s, een Health Information Technology framework, maar 
ook mogelijke meetvariabelen (soms zeer gedetailleerd, bijvoorbeeld t.a.v. 
chronische ziekten) en bijvoorbeeld een best practice framework gericht op 
medicatietrouw.  

“De coördinatie van zorgverlening voor een populatie om klinische en financiële 
uitkomsten te verbeteren, door disease, case en demand management” (McGraw 
Hill, 2002)”.  

“De technische onderneming die een verscheidenheid van individuele, 
organisatorische en culturele interventies gebruikt ter verbetering van de 
morbiditeitspatronen en zorggebruik van gedefinieerde populaties: (Hillman 2008) 
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- In april 2011 publiceerde de CCA haar rapport  Achieving Accountable Care met als 
doel instrumenten te benoemen (gepresenteerd als een toolkit) die samengestelde 
organisaties (Accountable Care Organizations, zg. ACO’s) in een regio kunnen helpen 
bij het implementeren en borgen van populatiemanagement in een bepaalde regio. 
(CareContinuumAlliance 2011) 

- In 2012 verscheen het rapport van CCA met als doelgroep de meer inhoudelijke 
professionals. De rapporten overlappen in belangrijke mate maar variëren in 
doelgroep en daarmee ook in de detail-uitwerkingen en uitgewerkte richtlijnen. 
(CareContinuumAlliance 2012) 

 
 

 Definitie Populatiemanagement volgens Population Health Management 
framework 

In het buitenland wordt een peer reviewed journal uitgegeven door de Care Continuum 
Alliance (CCA) genaamd `Population Health Management1’ (tot augustus 2008 genaamd 
`Disease Management Journal’). De doelstelling van deze organisatie is om stakeholders 
met elkaar te verbinden gericht op het verbeteren van de gezondheid van populaties. Het 
CCA kent circa 200 leden(CareContinuumAlliance 2013) vanuit welzijn, preventie, 
zorgcoördinatie en (complexe) zorg, farmacie,  IT-organisaties, zorgprofessionals, 
researchers en academici. Toonaangevende voorbeelden uit het buitenland zoals Kaiser 
Permanente en Blue Cross Blue Shield zijn lid van deze organisatie. Zij hanteert als 
definitie: 

 
Het CCA verstaat onder preventie (CareContinuumAlliance 2010, p37) programma’s die 
zich richten op het behouden en stimuleren van de fase van gezondheid bij individuen 
door risico’s te identificeren en gedrag en een levensstijl stimuleren die de risico’s op 
gezondheidsverlies verminderen. Educatie2 en zelfmanagement zijn daarbij belangrijke 
componenten.  
 
 
 

                                                            
1 Impact Factor is 1,024 (2011) Journal citation reports, gepubliceerd door Thomson Reuters, 2012) 
2 Het RVZ (2012, Regie aan de poort, p29) noemt in dit kader het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden, 
zijnde vaardigheden van individuen om informatie te krijgen, te begrijpen, en te gebruiken bij het nemen van 
gezondheidsgerelateerde beslissingen. Lage gezondheidsvaardigheden zijn geassocieerd met een slechtere 
gezondheid. Het betreft naar schatting minimaal 11% van de bevolking. 

“Populatie management is een set van diensten en interventies gericht op 
gezondheidsbehoeften op alle punten van het continuüm van gezondheid en welzijn 
door participatie, betrokkenheid en gerichte interventies rondom de/een populatie”.  
 
De kerncomponenten omvatten populatie-identificatie, populatie 
gezondheidsbeoordeling, populatie risicostratificatie, betrokkenheid en communicatie, 
interventies en uitkomstmonitoring. De interventies omvatten: preventie, zorg- 
coördinatie, disease en case management.  
 
Diseasemanagement  is:  focus van de zorg ligt op hoog gezondheidsrisico patiënten 
met één of meer chronische ziekten. Het richt zich op het integraal organiseren van 
zorg rondom die complexe cliënt.  
 
Casemanagement is: focus op de acute fase van zorg 
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Zij definieert `Zorgcoördinatie’ (CareContinuumAlliance 2010, p28) verder als het 
doelbewust organiseren van zorgactiviteiten tussen twee of meer deelnemers (met 
inbegrip van de patiënt) - betrokken bij een patiënt - gericht op de juiste levering van 
diensten (uitmondend in een coördinatieplan). Organiseren van zorgactiviteiten omvat 
het samenvoegen van personeel en andere middelen die nodig zijn om alle vereiste 
patiëntenzorg te verrichten. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de uitwisseling van 
informatie tussen deelnemers die verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten van 
de zorg.  
 
De CCA stelt dat de programma’s in het kader van `disease management’ 
(CareContinuumAlliance 2010, p55) zich voornamelijk richten zich op hoog 
gezondheidsrisico patiënten met één of meer chronische ziekten. Disease management 
focust zich dan ook voornamelijk op het integraal organiseren van zorg rondom die 
complexe cliënt. Case Management omvat vaak een meer acute fase van zorg.  
 
 

 Concept van het framework; continuum van zorg en populatie-
risicostratificatie 

 
Centraal in de definitie van CCA staat het denken vanuit het continuum van zorg of 
beter: van gezondheidsrisico. Dit blijkt ook duidelijk uit onderstaand framework dat de 
CCA heeft ontwikkeld (voor het eerst gepubliceerd in 2009). In onderstaande figuur staat 
dit thema ‘care continuum’ duidelijk centraal. In de versie van 2012 is die term 
vervangen door `health continuum’. Kenmerkend is dat de zorg zich niet alleen richt op 
diegenen met een actieve zorgvraag, maar de gehele populatie. Relevante factor is dan 
[F1] Gezondheidswinst als doel en ambitie gericht op de gezondheids-
levensloop van een populatie. 

 

 

Factor 1
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In het centrale (blauwe) blok is bovenaan de term `Care Continuum’ opgenomen. Uit de 
beschrijvingen blijkt dat dit hét kenmerk is van populatiemanagement. Populatie-
management richt zich op het gehele continuüm van gezondheid in een bepaalde 
afgegrensde populatie of regio. Dit vindt plaats vanuit de verantwoordelijkheid voor een 
gehele populatie.  

Een definitie van een cliënt is dan nadrukkelijk niet gebonden aan alleen die personen die 
zichzelf melden met een actieve zorgvraag bij de voorziening, maar betreft ook het 
voorkomen van gezondheidsverlies bij cliënten zonder actieve zorgvraag (preventie). Het 
denkkader vanuit populatiemanagement is breder dan de focus op eenzijdig preventie of 
eenzijdig cure. Pas als de activiteiten zich richten op beide elementen van het 
zorgcontinuüm is er sprake van populatiemanagement.  

 

In het centrale blok is vervolgens een risicoverdeling opgenomen. Als losse blokje boven 
het centrale blok staat ook de term Risicostratificatie. In het framework komt de 
risicostratificatie tot uitdrukking in het centrale blauwe blok: “care continuum, no or low 
risk tot high risk”. Het framework heeft dan ook als uitgangspunt dat diensten en 
interventies gericht worden ingezet op basis van een uitgevoerde risicostratificatie van de 
populatie. Relevante factor is [F2] Populatie-identificatie /beoordeling en 
risicostratificatie. Het framework geeft als nadere risicoverdeling: 

 

 

 

Blauw staat voor preventie en groen voor cure. Bij `Healthy’  ligt de nadruk op 
programma’s om gezond te blijven, bij `High Risk’ is gericht op het omgaan met 
gezondheidsrisico’s via zorgcoördinatie, `DM Eligble’  staat voor de populatie/burgers die 
in aanmerking komen voor Disease Management. De focus van de zorg ligt dan op hoog 
gezondheidsrisico patiënten met één of meer chronische ziekten. Het richt zich op het 
integraal organiseren van zorg rondom die complexe cliënt. Onder cure valt ook Case-
management waarbij de focus ligt op de meer acute fase van zorg. 
 

 

De  interventie is zo afhankelijk van de risico inschatting van die populatie: Preventie, 
Zorgcoördinatie, Disease- en Casemanagement gericht op de 
gezondheidslevensloop van de populatie [F3].  

In het centrale blok zijn een aantal cirkels opgenomen. De burger/persoon staat hierin 
centraal en is omgeven door verschillende invloeden en bronnen gericht op het in stand 
houden, verbeteren en onder controle houden van zijn gezondheid via gerichte 
interventies benoemd als factor 3. Dit worden in het framework de ‘tailored interventions’ 
genoemd. Het CCA acht creëren van betrokkenheid van de populatie - `community 
resources’  - een kerncomponent van Populatiemanagement (CareContinuumAlliance 
2010, p20/22). Factor 4 is [F4] Cliëntbetrokkenheid en communicatie. 

 

 

Factor 2

Factor 4

Factor 3
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 Sturen op resultaten; outcome monitoring en ICT innovatie 

In het onderste blok van het framework zijn de ` program outcomes’  benoemd. Het CCA 
acht het cruciaal om bij het ontwerp van populatie-management aandacht te besteden 
aan de gewenste uitkomsten. [F5] Uitkomst monitoring expliciteert de verwachtingen, 
waarbij als nadere factor geldt [F6] definieer de uitkomsten en maak onderscheid 
tussen korte, middellange en lange termijn. Het monitoren van uitkomsten biedt 
tevens mogelijkheden voor tussentijdse bijsturing.  

Onderstaande domeinen van programma uitkomsten zijn nauw met elkaar verbonden en 
door CCA verder gedetailleerd in een Impact Model (CareContinuumAlliance 2010, p47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De `psychosocial outcomes’ betreffen parameters als zelfvertrouwen, 
veranderingsbereidheid, mate van sociale isolatie, stress, depressie (etc), waarbij 
verbeteringen op die domeinen een positieve invloed hebben op gezondheidsgedrag. Het 
model stimuleert zelfmanagement [F8] en deelname aan preventie en 
screeningsdiensten. Dit leidt tot inzicht in klinische uitkomsten en mogelijke 
verbeteringen blijkend uit indicatoren als bloeddruk, cholesterol, glucose, bmi en andere 
te meten uitkomst. Het model beschrijft ook de eventuele noodzaak om over te gaan op 
de meer chronische zorg voor hoog risico cliënten (zoals patiënten met diabetes, 
chronische bronchites/longemfyseem -COPD, astma, hartfalen, cororaire hartziekte). 
Deze programma-onderdelen maar ook de preventie programma's  hebben tot doel het 
stimuleren van productiviteit (bijv. minder verzuim), tevredenheid en kwaliteit van leven. 
De constatering van Booz & Co (Visser, Westendorp et al. 2012, p5) geeft aan dit 
schema een extra kleur. Het benadrukt het verband - dat ook in bovenstaand schema 
naar voren komt - dat niet alleen klinische ingrepen (bijv. operatie) de kwaliteit van 
leven beïnvloeden, maar ook zelf-management: “goede zorg bestaat ook uit het niet 
behandelen, na zorgvuldig met de patiënt de verschillende behandelopties te hebben 
overwogen(…)”.  

Uiteindelijk zijn de gezondheids-uitkomsten ook zichtbaar in het verantwoord gebruik van 
voorzieningen, zich vertalend in lagere kosten. Verantwoord gebruik betekent niet alleen 
dat alle voorzieningen minder gebruikt worden maar ook op de juiste plaats, op het juiste 
tijdstip. Bovenstaand figuur geeft ook een belangrijke andere factor weer namelijk (de 
pijl `time frame for impact’) de tijdspanne waarin uitkomsten zichtbaar worden.  

Factor 5 
en 6 
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CCA (CareContinuumAlliance 2010, p46) acht een periode van drie jaar een absoluut 
minimum voordat een evaluatie van kosten wordt ingezet. Als factor geldt [F7] 
Financiering gebaseerd op meerjarig contract, minimaal drie jaar (in verband 
met vertraagde zichtbaarheid besparingen van substitutie en preventie).  

 
Overigens besteedt CCA in haar Outcome Guidelines veel aandacht aan medicatietrouw 
(medical adherence). Zij heeft in haar richtlijnen een best practice framework beschreven 
[F8]. In de VS heeft dit een enorme invloed. Schatting is dat door het onvoldoende 
volgen van de medicijnvoorschriften door cliënten/patiënten er jaarlijks ruim 170 miljard 
dollar extra kosten worden gemaakt  (CareContinuumAlliance 2010, p101). Factor 8 [F8] 
De client/burger staat centraal, betrokkenheid en zelfmanagement zijn cruciaal 
(waaronder medicijn- en therapietrouwheid).   

CCA benadrukt dat populatiemanagement niet alleen de tevredenheid van de cliënten 
verhoogd, maar (mede daardoor) ook die van de zorgverleners. De zorgverlener krijgt 
een beter beeld van de gezondheidssituatie van zijn patiënt/cliënt, efficiënt gebruik van 
resources, betere kwaliteit zorg met betere uitkomsten.  

 

Een belangrijke factor om nog te benadrukken is data-uitwisseling. Diverse artikelen 
verwijzen naar het belang hiervan (Block 2011). Het CCA heeft derhalve een HIT-
framework ontworpen, d.w.z. Health Information Technologies framework. Het is ook een 
onderscheidende factor in de ontwikkelingsstadia die CCA onderkent bij de implementatie 
van populatiemanagement.(CareContinuumAlliance 2012) Hoe hoger het stadium hoe 
meer informatie automatisch en digitaal wordt uitgewisseld tussen cliënt/patiënt en 
individuele zorgaanbieder naar zorgteams, niet alleen op individueel nivo maar ook op 
(sub)populatienivo. Factor 9 is [F9] Dataintegratie en –uitwisseling die diverse 
bronnen van informatie met elkaar verbinden van minimaal de betrokken 
stakeholders.  

 

 Financiering van zorg 

De operationele richtlijnen van CCA benoemen de financiering maar werken deze niet uit. 
Financiering als knelpunt komt in de literatuur in diverse onderzoeken terug (Leutz 2005; 
Block 2011, p4). Financiering is een belangrijk aandachtspunt bij de ontschotting van 
zorg. Er zijn meerdere opties. Recentelijk (2012) is een rapport verschenen genaamd 
`Uitkomstbekostiging in de zorg, internationale voorbeelden en relevantie voor 
Nederland’. (Eijkenaar 2012)  Uitkomstbekostiging wordt hierbij gedefinieerd als 
`bekostiging van zorg die gericht is op het stimuleren van goede uitkomsten van 
medische behandeling in termen van kwaliteit en kosten’. Het rapport is bedoeld als 
inspiratie om te komen tot integrale bekostiging. De evaluatiecommissie Integrale 
Bekostiging noemt als ideale vorm (BiB 2012, p61): “Het einddoel is te komen tot 
populatiegerichte bekostiging. De zorg is dan integraal op het niveau van de patiënt en 
blijft dus niet beperkt tot eerstelijnszorg en geïndiceerde preventie, maar omvat ook 
(primaire) preventieve zorg en relevante delen van de tweedelijnszorg”. Factor 10 is 
[F10] Populatiegerichte, uitkomstbekostiging  

Factor 7 
en 8 

Factor 9

Factor 10
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2.3  VERGELIJKING MET ANDERE MODELLEN 

Zoals toegelicht in de inleiding van dit hoofdstuk gaat deze paragraaf in op een drietal 
andere modellen. Dit zijn het concept Integrated Care, het (expanded) Chronic Care 
model en `Bouwstenen voor de basiszorg voor de toekomst’ van de Raad voor 
Volksgezondheid en Zorg. Doel is enerzijds een toetsing van de factoren zoals 
geïdentificeerd bij het Population Health Management framework en daarnaast ter 
verdere aanvulling. Conclusie is dat de modellen onderlinge grote samenhang vertonen, 
wat kan worden beschouwd als een (deels) theoretische validatie van het Population 
Health Management framework. 
 
 

 Integrated Care 

De letterlijke vertaling van Integrated Care is `geïntegreerde zorg’ of `integrale zorg’. 
Dit komt onder andere aan bod in de whitepaper van het Jan van Es instituut. Suter et al 
hebben een overzicht opgesteld van volgens hun ‘tien universele kernprincipes’ bij 
integratie van zorgsystemen. (Suter 2009). In deze ‘tien universele kernprincipes’ voor 
het integreren van zorgsystemen komen de twee centrale thema’s van het in paragraaf 
2.2 beschreven Population Health Management (PHM) framework ook meerdere malen 
terug: de patiënt focus vanuit het perspectief van de populatie en het continuum of care, 
de gezondheidslevensloop van de persoon/burger/cliënt/patiënt.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten key principles for integration (Suter et. al) 
I. Comprehensive services across the care continuum 

 Cooperation between health and social care organizations 
 Access to care continuum with multiple points of access 
 Emphasis on wellness, health promotion and primary care 

II. Patient focus 
 Patient-centered philosophy: focusing on patients’ needs 
 Patient engagement and participation 
 Population-based needs assessment: focus on defined population 

III. Geographic coverage and rostering 
 Maximize patient accessibility and minimize duplication of services 
 Roster: responsibility for identified population; right of patient tot choose and exit 

IV. Standardized care delivery through interprofessional teams 
 Interprofessional teams across the continuum of care 
 Provider-developed, evidence-based care guidelines and protocols to enforce one 

standard of care regardless of where patients are treated 
V. Performance management 

 Committed to quality of services, evaluation and continuous care improvement 
 Diagnosis, treatment and care interventions linked to clinical outcomes 

VI. Information systems 
 State of the art information systems to collect, track and report activities 
 Efficient information systems that enhance communication and information flow 

across the continuum of care 
VII. Organizational culture and leadership 

 Organizational support with demonstration of commitment 
 Leaders with vision who are able to instil a strong cohesive culture 

VIII. Physician integration 
 Physicians are the gateway to integrated healthcare delivery systems 
 Pivotal in the creation and maintenance of the single-point-of-entry or universal 

electronic  patient record 
 Engage physicians in leading role, participation on Board to promote buy-in 

IX. Governance structure 
 Strong, focused, diverse governance represented by a comprehensive membership 

from all stakeholder groups 
 Organizational structure that promotes coordination across settings and levels of 

care 
X.  Financial management 

 Aligning service funding to ensure equitable funding distribution for different services 
or levels of services 

 Funding mechanisms must promote interprofessional teamwork and health 
promotion 

 Sufficient funding to ensure adequate resources for sustainable change 
 



 

                                                                                                                                                                                    Pagina 14 

 
Ten opzichte van het PHM-framework (paragraaf 2.2, factor 1 tot en met factor 10) 
benoemt Suter meer expliciet: professionals opnemen in de leidende coalitie [F11], 
Governance: borgen adequate representatie van alle stakeholders [F12], 
Organisatiestructuur faciliteert het – waar nodig – interdisciplinair 
samenwerken [F13], Evidence-based protocollen/ richtlijnen [F14], Preventie, 
zorgcoördinatie, diseasemanagement en casemanagement onderling met elkaar 
verbonden via heldere processen (ken de sociale kaart, maak helder wie de 
totaalverantwoordelijkheid heeft t.a.v een cliënt/patiënt [F15], Onderlinge peer 
review: commitment om hulpverlening te evalueren en te sturen op uitkomst-
monitoring [F16] en Leidende coalitie van organiseren en inrichten dienen 
intrinsiek overtuigt te zijn van het concept: voorbeeldrol is cruciaal in denken 
en doen [F17]. Bij het Population Health Management framework komen deze factoren 
meer verspreid terug in de diverse guidelines. Onderbelicht bij Suter et al is de 
risicostratificatie [F1].  
 
Opgemerkt wordt dat de key principles van Suter et al. volgens de science citation index3 
11 citations kent (per maart 2013). 
 
 
Fulop bracht in 2005 een ordening aan in het concept `Integrated Care’ door het 
benoemen van dimensies. Hij benoemde zes dimensies van integratie in hun samenhang. 
Deze wordt ook genoemd door Kodner (Kodner 2009, p11), maar komt ook terug in de 
publicatie van o.a. Curry. (Curry N 2010)  Het Jan van Es Instituut – als voorloper op het 
gebied van populatiemanagement in Nederland - hanteert deze ordening bij haar 
whitepaper over Populatiemanagement. Er is daarom gekozen om de uitkomsten van dit 
onderzoek te ordenen aan de hand van deze indeling.  

 
In het figuur hiernaast 
staan zes dimensies 
van integratie 
gevisualiseerd. 
Systeem-integratie en 
normatieve integratie 
zijn relatief de `harde’ 
en `zachte’ kant van 
het borgen en sturen 
op een coherente 
samenhang van de 
dimensies. Het bevat 
de elementen die 
richtinggevend en 
essentieel zijn bij het 
ontwerpen bij elk van 
de andere dimensies, 
zijnde: klinische, 
functionele en 
organisatorische en 
service-integratie. 

 
                                                            
3 http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index/  data from over 3,700 of 
the world's leading scientific and technical journals across 100 disciplines 

Factor 11 
t/m 17
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 Het Expanded Chronic Care Model 

De Raad voor Zorg en volksgezondheid  (RVZ 2011) spreekt in 2011 haar voorkeur uit 
voor een systeemaanpassing op basis van het Chronic Care Model (CCM). Het 
oorspronkelijk model van Wagner (1996) was primair gericht op klinisch georiënteerde 
zorg voor complexe en chronische aandoeningen. Het latere ‘ expanded’  model is 
ontwikkeld om meer nadruk te leggen op het belang van de integratie tussen preventie, 
gezondheidsbevordering, de samenwerking met de gemeenschap en de zorg voor 
chronische patienten. Hieronder is het Expanded Chronic Care Model weergegeven. (Barr 
2003) 

 
Bovenstaand model gaat uit van het leveren van geïntegreerde zorg aan patiënten met 
vooral complexe en chronische aandoeningen. Goed gecoördineerde ‘Integrated Care’ is 
daarmee de basis. De verschillende componenten van het model worden nader toegelicht 
in bijlage 2 waar het wordt vergeleken met het Population Health Management 
framework.  De tabel4 maakt de overlap en de verschillen tussen beide modellen 
inzichtelijk. De focus van het Expanded CCM is meer conceptueel en minder operationeel. 
Het bevat weliswaar voorbeelden, maar in veel mindere mate dan de Outcomes 
Guidelines van het Care Continuum Alliance. De overeenkomst tussen beide modellen is 
de gerichtheid op het care continuum, oftewel de gehele gezondheidslevensloop van een 
populatie. Analyse van het model heeft niet geleid tot nieuwe factoren, wel tot het inzicht 
dat het grote overkomsten vertoont met het Population Health Management framework 
wat we deels beschouwen als een wederkerige validatie van de modellen. 
 
 

 Bouwstenen voor de basiszorg van de toekomst volgens RVZ (2012) 

Bij het gericht literatuuronderzoek (zie bijlage 1) kwamen we het model `Bouwstenen 
voor de basiszorg van de toekomst’ - zoals opgenomen op de volgende bladzijde - niet 
tegen. Wel in een later stadium als onderdeel van het inlezen rondom de adviezen van de 
Raad voor Volksgezondheid en zorg (RVZ). De RVZ hanteert bij haar adviezen het 
statement `Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag’.  

                                                            
4 We danken  Jeanette May, Phd, MPH,  Vice President of the Care Continuum Alliance  voor haar feedback op de tabel. 
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Deze visie sluit goed aan bij het Population Health Management framework zoals 
besproken in paragraaf 2.2) die zich richt op de gezondheidslevensloop van een 
populatie. In 2012 blijkt dat het RVZ populatiegerichte zorg (synoniem voor 
populatiemanagement) als bouwsteen beschouwt van de basiszorg voor de toekomst. 
(RVZ 2012) Er is sprake van vergaande overeenkomsten met het Population Health 
Management framework van CCA. Het RVZ adviseert het ontwikkelen van een andere 
organisatie van zorg waarin ze expliciet verwijst naar populatiegerichte zorg: zie de tabel 
hieronder. (RVZ 2012, p47) 
 

Het RVZ vult hierbij basiszorg in 
als multidisicplinaire teams 
bestaande uit huisartsen, 
verpleegkundige zorg en 
maatschappelijk werk die 
integrale en gecoördineerde hulp 
bieden in een vroeg stadium om 
het beroep op zware zorg en 
hulpverlening te verminderen:                         
“Hierbij richt de zorg zich niet 
mee alleen op diegenen met een 
actieve zorgvraag, maar op de 
gehele praktijkpopulatie. Door 
deze te stratificeren naar 
zorgbehoefte kunnen zij 
prioriteiten aanbrengen”. 
Analoog aan het CCA Population 
Health Management framework 
wijst het RVZ op het belang van 
risicostratificatie en op de 
bestaande initiatieven zoals 
ROS-wijkscan, Wijkscan.com, 
Buurtscan die daarbij als 
bouwstenen kunnen dienen.  
Door de gegevens van de 
gemeente (onder meer GBA, 
GGD’en, sociale dienst), 
zorgverzekeraars (zorggebruik) 
en zorgaanbieders (bijvoorbeeld 
HIS gegevens van huisartsen) 
slim te combineren op 
geografisch gedetailleerd niveau 

ontstaat inzicht in de samenhang tussen deze factoren. Dit helpt om doelgroepen te 
identificeren en de urgentie en doelmatige inzet van middelen in te schatten.  
 
De huidige knelpunten in de zorg maakt volgens het RVZ duidelijk dat de 
gezondheidszorg haar maatschappelijke functie moet versterken. Kernprincipes zijn 
volgens het RVZ:  

 Proactief 
 Populatiegericht 
 Zorg coördinatie met een aanspreekpunt 

gericht op gezondheid en participatie, specialistische consultatie, bevordering van 
preventie en zelfmanagement met als resultaat gezondheidswinst, participatie, 
redzaamheid en lagere kosten.  

Bouwstenen voor de basiszorg van de toekomst 
Bestaande situatie Nieuwe situatie 
Individuele patientenzorg, 
reactief 

Populatiegerichte zorg 
gedifferentieerd naar risico, proactief 

Klinisch resultaat Klinisch resultaat en kwaliteit van 
leven, participatie, redzaamheid 

Zorgverleners werken 
individueel, monodisciplinair, 
met afspraken over 
samenwerking en 
waarneming en gescheiden 
verantwoordelijkheden bij 
ketenzorg 

Zorgverleners werken in 
teamverband, multidisciplinair, en 
bieden continue zorg, met per 
patiënt één aanspreekpunt, een case 
manager bij complexe zorg, en met 
afspraken over 
eindverantwoordelijkheid bij 
ketenzorg 

Huisarts eerste 
aanspreekpunt 

Andere zorgverleners kunnen eerste 
aanspreekpunt zijn, afhankelijk van 
bekwaamheid 

Gelijke tijdsinvestering en 
contactvormen per patient 

Tijdsinvestering en meerdere 
contactvormen (email, videoconsult) 
afhankelijk van patiëntbehoefte en 
voorkeuren 

Specialistische diagnostiek 
via verwijzing 

Specialistische diagnostiek door 
(tele) consultatie en 
specialistenconsulten in de basiszorg 

Zorg Zorg en bevorderen van 
zelfmanagement (informatie, advies, 
begeleiding), preventie 
(gedragsverandering) en 
indicatiestelling maatschappelijke 
ondersteuning 

Sociale domein 
(arbeidsreïntegratie, 
jeugdhulpverlening, 
schuldhulpverlening) via 
doorverwijzing 

Samenwerking of (gedeeltelijke) 
integratie met sociale domein in een 
gezamenlijke onderneming 

HIS (huisarts informatie 
systeem) als 
patiëntendossier, uitwisseling 
medische gegevens tussen 
zorgverleners 

MIS (management informatie 
systeem) op basis van HIS en 
andere gegevensbronnen van 
gemeenten, GGD’en en 
zorgverzekeraars, aangevuld met 
spiegelinformatie. Persoonlijk 
gezondheidsdossier is gekoppeld aan 
EPD voor uitwisseling gegevens 
tussen patiënt, zijn 
vertegenwoordigers en zorgverleners 
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Factor 18

2.4  INTEGRATIENIVEAU’S EN ONTWIKKELSTADIA 

In deze paragraaf worden de verschillende organisatorische integratieniveau’s besproken 
(linkage, co-ordination en volledige integratie). Dit is relevant omdat toepassing van 
populatiemanagement vaak het denken en handelen over de organisatiegrenzen heen 
vergt. Het moet in ieder geval niet worden verward met het mogelijke sentiment of 
noodzaak van `fuseren, fuseren en nog eens fuseren’. In het kader van de 
ontwikkelstadia van het inrichten en organiseren wordt aandacht besteed aan de 
prioritering van de factoren. We beschrijven daarom het vierfasen-model van Minkman 
(initiatie en ontwerpfase; experimentele fase en uitvoering; uitbreidingsfase en 
monitoring; consolidatie en transformatie).  
 

 (Organisatorische) Integratieniveau’s 
Volgens Kodner (Kodner 2009) is de indeling van integratieniveau’s volgens Leutz (Leutz 
1999) mogelijkerwijs de meest bekende. Leutz onderscheidt drie verschillende 
configuraties: 
1. Linkage: er is sprake van een beperkte integratie van organisaties door het 

aanbrengen van koppelingen op relatief ad hoc basis 
2. Co-ordination: de samenwerking tussen organisaties is hierbij vergaand 

gestructureerd met diverse mechanismes, waaronder communicatie en informatie-
uitwisseling.   

3. Volledige integratie: verwijst naar een nieuwe entiteit die verantwoordelijkheden, 
middelen en financiering consolideert in een organisatie of systeem  

Bij deze indeling stelt Leutz (1999) het belang voorop van het adagium ` You can 
integrate all of the services for some of the people, some of the services for all of the 
people, but you can’t integrate all of the services for all of the people’. Dit is terug te 
voeren naar de vraag ` wie heeft welke mate van integratie nodig’. Niet elke 
subpopulatie heeft als zorgaanbod een volledig multidisciplinair team nodig. Leutz ageert 
daarbij ook tegen het (toendertijd?) sentiment van `all-or-nothing’  benadering bij 
organisatorische integratie. Dit wordt ook benadrukt door Lewis et al. (Lewis 2010) 
Factor 18 luidt [F18] Integratieniveau: varieer tussen `linkage, coordination en 
full integration’, je kan enkele diensten integreren voor de hele populatie, je 
kan alle diensten integreren voor een deelpopulatie, maar je kan niet alle 
diensten integreren voor alle populaties. 

Dit kan  
Analoog hieraan maakt het figuur hiernaast van de 
CCA duidelijk dat populatiemanagement niet 
verbonden is aan het wel of niet zijn van 1 organisatie 
(single vendor). (CareContinuumAlliance 2010, p14) 
De CCA onderscheidt fully integrated, broker 
integrated, loosely coordinated en stand alone die 
grofweg te vergelijken zijn met de indeling van Leutz. 
Bij al die integratieniveau’s kan er sprake zijn van 
populatiemanagement. De onderscheidende factor 
volgens CCA is de mate van data-integratie. Dit doelt 
op uitwisseling van data gericht op risicostratificatie 
om vervolgens de zorg c.q. zorgaanbod af te 
stemmen op de behoeften passend bij de 
gezondheidslevensloop van de cliënt c.q. 
subpopulatie. We hebben dit reeds hiervoor benoemd 
als factor 9 Data-integratie.  
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Factor 19

 Ontwikkelstadia 

In het kader van het opstarten van een ontwikkeling waarschuwt Leutz voor een start die 
direct begint met een lager totaal budget onder de noemer `downward 
substitution’.(Leutz 2005, p8) Hij pleit voor drie acties, in ieder geval aan het begin van 
de integratie: 

1. Lever start-up ondersteuning 
2. Voeg staf toe en ondersteunende systemen 
3. Voeg nieuwe diensten toe of funding voor bestaande diensten 

Factor 19 is [F19] Start niet met een budgetkorting maar investeer via een 
startbudget en extra ondersteuning. 

 
Minkman et al. (Minkman 2009) hebben een vier fasen ontwikkelmodel ontworpen en in 
2011 gevalideerd. (Minkman 2011)  Dit model is gericht op het tot stand brengen van 
geïntegreerde zorg in Nederland. Het is een descriptief model dat – naast ontwikkeling 
van geïntegreerde zorg – tevens een framework biedt om te reflecteren op de huidige 
initiatieven en het identificeren van eventuele verbetergebieden. Per fase worden de top 
tien prioriteiten aangegeven. Zie de figuur hierna. We hebben zelf een koppeling gelegd 
met de relevante factoren die eerder in dit hoofdstuk zijn geïdentificeerd: zie het grijze 
deel. Dit kan worden beschouwd als een conceptueel ontwerp dat in vervolgonderzoek 
nog gevalideerd zal moeten worden. In paragraaf 5.2 Resultaten consultatie expert-panel 
komt dit nog verder terug. 

Minkman onderscheidt vier fasen: Fase 1: initiatie en ontwerpfase; Fase 2: 
experimentele fase en uitvoering; Fase 3: uitbreidingsfase en monitoring; Fase 4: 
consolidatie en transformatie.  
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Factor 20

 
Factor 20 is [F20] prioriteer bij het organiseren en inrichten van 
populatiemanagement naar analogie van het vier fasen ontwikkelmodel van 
Minkman. Indien we het bovenstaand figuur verbinden met de dimensies van Fulop (zie 
paragraaf  2.3 of het samenvattend figuur in paragraaf 2.5) ontstaat het volgende beeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 1: initiatie en ontwerpfase: De eerste fase is – naar zijn aard – divers. In termen van 
Fulop, die de dimensies van integratie beschrijft, ligt de nadruk primair op de factoren 
samenhangend met de normatieve en systeemintegratie en vervolgens op factoren van de 
organisatorische en functionele integratie. 

Fase 2: experimentele fase en uitvoering: Deze fase richt zich met name op het verder 
inrichten van de integrale hulpverlening. In termen van Fulop: de dimensie klinische  en 
service integratie. 

Fase 3: uitbreidingsfase en monitoring: Dit is een verdiepingsslag van fase 2 waarbij de 
populatie nog meer nadrukkelijk in beeld komt. In termen van Fulop: de dimensie systeem 
integratie 

Fase 4: consolidatie en transformatie: Bij deze fase ligt de nadruk op het financieel 
management en het borgen in de governance structuur. In termen van Fulop: de dimensies 
functionele en organisatorische integratie.  
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2.5  LIJST RELEVANTE FACTOREN VAN POPULATIEMANAGEMENT 

Deze paragraaf vat de uitkomsten van de deelvragen samen in de vorm van een lijst 
relevant factoren voor het organiseren en inrichten van populatiemanagement. Dit wordt 
vervolgens geordend aan de hand van de indeling van Fulop (dimensies integratie). 
Afgesloten wordt met de prioritering volgens Minkman. 

Het Jan van Es Instituut – die als voorloper op het gebied van populatiemanagement kan 
worden beschouwd - hanteert als ordening de zes dimensies van Fulop. Dit betreft een 
logische ordening van integratie dimensies, zoals de figuur hieronder nogmaals 
demonstreert. Dit hoofdstuk maakt 
duidelijk dat het concept integrated care, 
het (expanded) chronic care model, het 
Population Health Management frame-
work en de bouwstenen voor de basis-
zorg van de toekomst volgens de Raad 
voor de Volksgezondheid en Zorg een 
behoorlijke mate van overlap bevatten. 
De verschillen betreffen met name het 
meer conceptuele of operationele 
karakter. Voor dit onderzoek sluit het 
framework van de Care Continuum 
Alliance het best aan doordat dit model 
zich specifiek richt op populatiemanage-
ment, zoals de naamgeving ook al 
aangeeft. Het is bovendien ingebed in 
veelal gedetailleerde operationele 
richtlijnen (Outcome Guidelines, mede 
opgesteld door leden zoals Kaiser Permanente en Blue Cross Blue Shield die worden 
beschouwd als toonaangevende voorbeelden op het gebied van populatiemanagement).   

Factor, Omschrijving 
1 Gezondheidswinst als doel en ambitie gericht op de gezondheidslevensloop van een populatie 
2 Populatie-identificatie / beoordeling en risicostratificatie 
3 Preventie, zorgcoördinatie, disease- en casemanagement gericht op gezondheids-levensloop van de populatie 
4 Cliëntbetrokkenheid en communicatie 
5 Uitkomst monitoring 
6 Definieer de uitkomsten en maak onderscheid tussen korte, middellange en lange termijn 
7 Financiering gebaseerd op meerjarig contract, minimaal drie jaar. (ivm vertraagde zichtbaarheid besparingen 

substitutie en preventie) 
8 De cliënt/burger staat centraal, betrokkenheid en zelfmanagement zijn cruciaal (waaronder medicijn- en 

therapietrouwheid). 
9 Data integratie en -uitwisseling die diverse bronnen van informatie met elkaar verbinden van minimaal de betrokken 

stakeholders  
10 Populatiegerichte, uitkomstbekostiging 
11 Professionals opnemen in de leidende coalitie bij het organiseren en inrichten van populatiemanagement 
12 Governance: : borgen adequate representatie van alle stakeholders 
13 Organisatiestructuur faciliteert het – waar nodig - interdisciplinair samenwerken 
14 Gebruik evidence based protocollen en richtlijnen, door professionals ontwikkeld 
15 Preventie, zorgcoördinatie, disease- en casemanagement onderling met elkaar verbinden via heldere processen (ken 

de sociale kaart, maak helder wie de totaal- verantwoordelijkheid heeft t.a.v. een cliënt/patiënt 
16 Creëer een adequate peer review onder de professionals: commitment om hulpverlening te evalueren te sturen op 

uitkomstmonitoring 
17 Leidende coalitie van organiseren en inrichten dienen intrinsiek overtuigt te zijn van het concept: voorbeeldrol is 

cruciaal in denken en doen. 
18 Integratieniveau: varieer tussen “linkage, coordination en full integration”, je kan enkele diensten integreren voor 

de hele populatie, je kan alle diensten integreren  voor een deelpopulatie, maar je kan niet alle diensten integreren 
voor alle populaties. Niet elke subpopulatie heeft als zorgaanbod een volledig multidisciplinair team nodig. 

19 Start niet met een budget korting maar investeer via een startbudget en extra ondersteuning 
20 Prioriteer bij het organiseren en inrichten van populatie management (4 fasen Minkman) 
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Als finale presentatie van de relevante factoren kiezen we voor de ordening overeen-
komstig Fulop. Dit naar analogie van de centrale rol die de dimensies innemen bij de 
publicaties van het Jan van Es Instituut die als voorloper op het gebied van Populatie-
management in Nederland kan worden beschouwd. 
 
 

 
 
 
Uit een toepassing van het vierfasenmodel van Minkman op deze factoren geldt als 
prioritering in de initiatie en ontwerpfase initiatiefase dat de nadruk primair ligt op de 
factoren samenhangend met de normatieve en systeemintegratie en vervolgens op  
factoren van de organisatorisch en functionele integratie.   
 
 
 
 
 

Organisatorische integratie

Functionele integratie Service integratie

Klinische integratie

Systeem integratie

Normatieve integratie

RELEVANTE  
FACTOREN  

BIJ HET ORGANISEREN
EN INRICHTEN VAN

POPULATIE-
MANAGEMENT

1 Gezondheidswinst als doel en ambitie  gericht op de gezondheidslevensloop van een populatie [F1]
2. Definieer de uitkomsten en maak onderscheid tussen korte, middellange en lange termijn [F6]

3. Leidende coalitie van organiseren en inrichten dienen intrinsiek overtuigt te zijn van het concept:
voorbeeldrol is cruciaal in denken en doen [F17]

1. Populatie-identificatie/ beoordeling en risicostratificatie [F2]
2. Preventie, Zorgcoördinatie, Disease en Case management gericht op gezondheidslevensloop populatie [F3]

3. Clientbetrokkenheid en communicatie [F4]
4. Uitkomstmonitoring [F5]  

1. Financiering gebaseerd op meerjarig 
contract, minimaal drie jaar (ivm 
vertraagde zichtbaarheid bespar-
ingen substitutie en preventie) [F7]

2. Data integratie en –uitwisseling die 
diverse bronnen van informatie met 
elkaar verbinden minimaal van de 
betrokken stakeholders [F9]

3. Populatiegerichte, -
Uitkomstbekostiging [F10] 

4. Start niet met een budgetkorting 
maar investeer via een startbudget 
en extra ondersteuning [F19]

1. Integratieniveau: varieer tussen 
“linkage, coordination en full 
integration”, je kan enkele diensten 
integreren voor de hele populatie, je 
kan alle diensten integreren  voor een 
deelpopulatie, maar je kan niet alle 
diensten integreren voor alle 
populaties. Niet elke subpopulatie 
heeft als zorgaanbod een volledig 
multidisciplinair team nodig [F18] .

1. Client/burger centraal betrokkenheid en 
zelfmanagement zijn cruciaal (waar-onder 
medicijn- en therapietrouwheid) [F8]

2. Evidence-based  protocollen/richtlijnen[F14]
3. Preventie, zorgcoördinatie, disease-

management en casemanagement onderling 
met elkaar verbonden via heldere processen 
(ken de sociale kaart, maak helder wie de 
totaalverantwoor delijkheid heeft tav een 
client/patient) [F15]

4. Onderlinge peer review: commitment om 
hulpverlening te evalueren en te sturen op 
uitkomst-monitoring [F16]

1. Professionals opnemen in de leidende 
coalitie  bij het organiseren en inrichten 
van populatiemanagement [F11] 

2. Governance: borgen adequate 
representatie van alle stakeholders 
[F12]

3. Organisatiestructuur faciliteert het –
waar nodig – interdisciplinair 
samenwerken [F13]

4. Prioriteer bij het organiseren en 
inrichten van populatiemanagement: 
vier fasen ontwikkelmodel Minkman 
[F20]

Zie voor nader uitgewerkte 
richtlijnen, best practices 
(bijv medicatietrouw), 

gedetailleerde meeteenheden etc 
de volgende rapporten van Care 
Continuum Alliance:
-Outcome Guidelines (2010)
-Essential Population Health 
Management Tools for ACOs (april 
2011)
-A Population Health Guide for 
Primary Care Models (oktober 
2012)

Lef
Lef
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3.  POPULATIEMANAGEMENT IN HET BUITENLAND 

 
3.1 INLEIDING 

Met de kennis omtrent de definitie van populatiemanagement is er een literatuurstudie 
gedaan om drie afzonderlijke organisaties te selecteren die de principes van populatie- 
management reeds uitvoeren. Vanuit de lijst van factoren (paragraaf 2.5) zijn deze 
voorbeelden van populatiemanagement beschreven ter toetsing of de factoren uit de 
literatuur worden herkend in deze voorbeelden dan wel of er wellicht nieuwe factoren aan 
het licht komen. Daarnaast is beoogd om aan de hand van de voorbeelden meer 
inzichtelijk te maken hoe de factoren in de praktijk zijn vormgegeven. Voor wie snel een 
overzicht wil van de verschillen en overeenkomsten tussen de drie voorbeelden, wordt 
verwezen naar de overzichtstabel in bijlage 3. 
 
De gehanteerde criteria zijn: 

1. We maximeren ons tot drie voorbeelden;  
2. De voorbeelden dienen in (peer-reviewed) journals beschreven te zijn; 
3. Er moet een redelijk vermoeden zijn dat er voldoende data/informatie beschikbaar 

is ten aanzien van de voorbeelden; 
4. Idealiter worden de voorbeelden ook genoemd in de Nederlandse literatuur c.q. in 

het Nederlands werkveld. 
5. Het identificatieproces van drie voorbeelden stopt zodra het derde voorbeeld is 

gevonden. Er is dus nadrukkelijk niet gezocht naar HET beste voorbeeld, noch 
naar een zo goed mogelijke representatie van werelddelen (geografisch). 

 
Het Jan van Es Instituut noemt als toonaangevende voorbeelden (JVEI 2012) Kaiser 
Permanente en Kinzigtal.  Achmea geeft invulling aan haar aanpak van 
populatiemanagement door uit te gaan van best practices, daarbij noemt ze naast 
hiervoor genoemde ook Blue Cross Blue Shield. (Achmea 2012) Het zijn deze drie 
organisaties die in dit hoofdstuk nader worden beschreven.  
 
In onderstaande tabel staat het totaal aantal hits en de top 3 (qua aantallen) per journal: 
 
Journal (top 3) Kaiser 

Permanante5 
Blue Cross 
Blue Shield 

Kinzigtal 
Gesundes 

 (Tot = 1194) (Tot = 241) (Tot = 3) 
American Journal of Managed Care 37 11  
Pediatrics 35   
American Journal of Epidemiology 31   
Health Affairs  15  
Journal of the American College of 
Cardiology 

 12  

International journal of integrated care   2 
Bundesgesundheidsblatt, 
Gesundheitsforsschung, - schutz 

  1 

 

 

 

                                                            
5 Via Erasmus/databases/science citation index: result is Web of knowledge, daarbinnen web of science, 
advanced scearch, TS=(Kaiser Permanente) ,Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, 
Lemmatization=On  Zelfde criteria voor TS = (Blue Cross Blue Shield) en TS = (Gesundes Kinzigtal)  
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3.2  KAISER PERMANENTE 

 

 De organisatie  

Kaiser Permanente (KP) is verreweg het langst lopende experiment op het gebied van 
populatiemanagement in de zorg. Eigenlijk is het dan ook geen experiment meer te 
noemen daar de organisatie al in 1945 door de industriëlen Henry J. Kaiser en dokter 
Sidney Garfield werd opgezet vanuit Oakland, Californië. KP is de grootste geïntegreerde 
non-profit gezondheidzorg organisatie in de Verenigde Staten. Kaiser Permanente is een 
zorgonderneming met winstgeoriënteerde medische groepspraktijken. De circa 14.000 
artsen werken in ziekenhuizen, poli’s en groepspraktijken. Bij Kaiser Permanente zijn 8,6 
miljoen verzekerden aangesloten, verdeeld over negen Staten. 

 

De beschreven succesformule voor deze organisatie, die zich heeft ontwikkeld in de 
afgelopen jaren in de competitieve bedrijfstak van de gezondheidzorg in de Verenigde 
Staten, betreft de krachtige verbinding tussen managers en dokters. Kaiser Hospital 
Foundation (KHF) omvat 35 ziekenhuizen, verzorg- en verpleeghuizen en organisaties die 
thuiszorg leveren na opname. Daarnaast heeft KHF 431 poliklinieken in alle regio's. De 
Permanente Medical Groups zijn ‘multispeciality” praktijken van artsen in loondienst die 
exclusief zorg leveren aan KP leden. Kaiser Foundation Health Plan en Kaiser Foundation 
Hospitals hebben ongeveer 167 duizend medewerkers in dienst. In de Permanente 
Medical Groups zijn meer dan 14 duizend artsen werkzaam. In 2008 rapporteerde KP een 
omzet van 40,3 miljard dollar. (McCarthy 2009)  

Van alle buitenlandse populatiemanagement organisaties is Kaiser Permanente het best 
beschreven en geanalyseerd. In januari 2010 verscheen een rapport vanuit de 
universiteit van Birmingham waarin Kaiser werd vergeleken met een in 2002 opgerichte 
pilot van populatiemanagement in de UK.(Ham 2010)  
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 Normatieve integratie 

Er is een cultuur ontstaan van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en doelmatigheid 
op alle niveaus van de organisatie.(McCarthy 2009) Hun missie, op de website verwoord, 
is: “to provide affordable high-quality health care services to improve the health of our 
members and the community we serve.” De missie is daarmee goed verbonden met de 
ambitie gezondheidswinst te realiseren. (F1) 

Kaiser Permanente bestaat zowel uit zorgverzekeraars als zorginstellingen. Er bestaat 
een heldere en langlopende overeenkomst tussen de leden,  professionals en de 
overkoepelende organisatie van Kaiser permanente, waarbij de professionals, werkzaam 
binnen de verschillende medical groups, zich committeren aan het overkoepelende 
gezondheidzorg plan van KP. Een groot gedeelte van deze professionals krijgen een 
leidinggevende rol in deze medische praktijken. KP heeft hiertoe een uitgebreid 
ontwikkelingsprogramma voor leidinggevenden en leidinggevende professionals. Het 
zorgt ervoor dat dokters zich verantwoordelijk voelen voor de resultaten van hun 
organisatie. (McCarthy 2009) Op deze wijze wordt in nieuwe regio's de werkwijze van de 
organisatie opgebouwd.  Ook bij het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen hebben 
professionals een leidende rol . (F11, organisatorische integratie, zie hieronder) Zij 
vormen binnen de organisatie een belangrijke leidende coalitie van professionals. (F17)  
Uitkomsten worden voorafgaand strak gedefinieerd, waarbij onderscheid gemaakt wordt 
tussen korte, middellange en lange termijn resultaten. (F6) 

 

 Systeem integratie 

Patiënten worden bij Kaiser aangeduid als leden die zich bij KP laten verzekeren en laten 
behandelen als nodig. Met het aangaan van de verzekeringspolis garandeert KP de 
levering van goede zorg, als deze nodig is. Leden committeren zich op hun beurt aan de 
services van KP. Leden worden getraind in zelfmanagement, waarbij van ze verwacht 
wordt dat zij gezondheidsinformatie tot zich nemen en deelnemen aan educatie- en 
preventieprogramma's. Er is daarbij veel aandacht aan het betrekken van de leden bij 
hun gezondheid en de visie van de organisatie (F4) Deze doelen worden overigens 
optimaal ondersteund door moderne informatietechnologie.  De programma’s zijn gericht 
op het behouden van gezondheid van de patiënt en richten zich op de gehele levensloop 
van de leden. (F3) Door middel van de uitgebreide uitwisseling van data is KP in staat 
goed in te schatten welke risico’s er binnen een populatie of regio zijn. Op basis hiervan 
kan de inzet van zorg worden gecoördineerd. Er is sprake van een uitgebreide risico 
stratificatie binnen de populatie. (F2) Uitkomsten worden intensief gemonitord en aan de 
deelnemende instellingen teruggekoppeld. (F5) Dit betreft zowel bedrijfskundige proces 
informatie als informatie omtrent behandelingen aan behandelaren en patiënten.  
Onderdelen van KP dingen mee naar prijzen omtrent het monitoren van uitkomsten en 
het ontwikkelen van nieuwe standaarden. Zo won in 2012 KP Zuid Californië de landelijke 
HMO prijs “eValue8 Innovations Award” in deze categorie. (Jimenez 2012) Met de 
uitgebreide database lukt het de organisatie onnodige zorg te verminderen. Er zijn 
hiervan in de literatuur diverse voorbeelden bekend. (Martin 2006) Een bekende Kaiser 
filosofie is dan ook: “unplanned hospital admissions are a sign of system failure.” 
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 Organistorische en service integratie 

De organisatie Kaiser Permanente (KP) bestaat uit het  Kaiser Foundation Health Plan, 
Kaiser Foundation Hospitals en Permanente Medical Groups in acht regio’s in de VS. Deze 
drie entiteiten werken nauw samen, vanuit hun gezamenlijke visie, bij het organiseren, 
financieren en leveren van geïntegreerde zorg.  KP is een samengestelde organisatie met 
een  hoog nivo van integratie van zowel front als back office functies. Het betreft een zg. 
full integration organisation, waarbij verzekeraars en zorginstellingen in één organisatie 
zijn ondergebracht.(F18) Door de organisatie in drie sub- organisaties op te splitsen 
ontstaat een evenwichtige balans tussen de klinische zorg, de ambulante zorg alsmede 
het overkoepelende concept van de Kaiser Foundation Health plan. Op deze wijze is er 
sprake van een adequate vertegenwoordiging van de belangrijkste stakeholders. Het is 
niet duidelijk op welke wijze de cliënten zelf invloed uitoefenen op het bestuur. (F12) De 
organisatiestructuur ondersteunt het interdisciplinair samenwerken, waarbij vooral 
getracht wordt de kloof tussen ambulant en klinisch te slechten. (F13) Het is duidelijk dat 
deze samengestelde organisatie zich al lange tijd in de laatste fase bevindt van het 
ontwikkelen model volgens Minkman, waarbij sprake is van een verregaande doorleefde 
en gedragen visie. (F20) KP slaagt erin behandelaren te rekruteren die achter de filosofie 
staan van dit model en er ook in bedrijfskundig oogpunt op kunnen sturen. In 
verschillende artikelen wordt dit een groot verschil genoemd met de NHS in Engeland. 
(Light and Dixon 2004) 

 
 Klinische integratie  

Het Kaiser model benadrukt de integratie van zorg, waarbij zowel zorgverzekeraars als 
zorgverleners samenwerken, zowel klinisch als ambulant. Hierdoor lukt het hen de zorg 
over deze schotten goed te organiseren. In de gemeenschap zijn vele brede 
eerstelijnszorg praktijken opgericht, de ‘multispeciality  medical practises’, waarin zowel 
generalisten als specialisten werkzaam zijn. Hierdoor wordt de prikkel weggenomen zorg 
naar de duurdere tweede lijn te trekken. Men werkt  interdisciplinair met vastgestelde 
protocollen en richtlijnen. De zorginstellingen werken mee aan het ontwikkelen van deze 
protocollen, die door de hele organisatie worden uitgerold. (F14) Optimale zorg wordt 
door KP omschreven als “the use of evidence based guidelines and by managing care to 
reduce unacceptable variations in practise.” Behandelaren ontvangen over een eigen 
caseload feedback omtrent de behandeluitkomsten. (F16) De protocollen hebben tot doel 
zorg efficiënt en doelmatig te leveren aan leden van de organisatie waarbij steeds wordt 
getracht het risico op gezondheidsverlies te verminderen en onnodige zorg te 
voorkomen. Het is hierbij steeds duidelijk wie de regie heeft in de behandeling. (F15) 
Niet in de laatste plaats voor de patiënt zelf die via een website of andere technologie 
direct contact op kan nemen met zijn behandelaar. Zoals eerder genoemd wordt de cliënt 
steeds optimaal betrokkene zijn behandeling en gestimuleerd zijn gezondheid op peil te 
houden. Leden van de organisatie hebben zich door middel van het aangaan van een 
verzekering bij  KP gecommitteerd aan het afnemen van zorg van de organisatie, als dat 
nodig is. (F8) 

 

 Functionele integratie  

Contractering: 

De zorginstellingen en de verzekeraar werken binnen dezelfde organisatie.  Intern zijn er 
heldere afspraken, die zijn gebaseerd op de resultaten die zich op de langere termijn 
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manifesteren. Het is niet het doel van de organisatie in de eerste jaren gelijk grote 
kostenbesparingen te realiseren. Het is niet duidelijk of er een bepaald start budget 
wordt toegekend. (F9) De beschreven korte termijn winsten van deze vorm van 
organiseren van zorg betreffen vooral het verminderen van onnodige zorg door het 
wegnemen van schotten van zorg en het werken met vaste protocollen en richtlijnen. Pas 
later worden effecten zichtbaar van het duurzaam inzetten op preventieve maatregelen. 
Budgetten worden vastgesteld op basis van de vooraf gemaakte risico's stratificatie van 
de populatie en de benodigde zorg voor die regio. (F10) Er zijn financiële incentive's voor 
zorginstellingen en behandelaren om de targets te halen of hierin te excelleren. Binnen 
de organisatie sprake van een uitgebreide uitwisseling en integratie van data vanuit 
diverse bronnen, waarbij technologische middelen worden ingezet zoals die onder is 
toegelicht. (F9)  

ICT toepassingen: 

Het HealthConnect programma was een behoorlijke investering in ICT technologie's. Hun 
cliënten portaal “KP online” laat leden e-mailen, geeft hen toegang tot een medische 
gegevens, laat leden afspraken inzien en maken met professionals en stelt hen instaat 
herhaalrecepten aan te vragen. 

In december 2008 waren alle klinieken en poliklinieken in het land erop aangesloten. Het 
systeem bevat naast het patiënten portaal ook bruikbare informatie voor de organisatie 
zelf. Het bevat onder meer: 

 een uitgebreide leden registratie 
 de zorgconsumptie van de leden, inclusief hun medische gegevens, laboratorium 

uitslagen, test uitslagen en medicatie lijsten 
 populatie en patiënt management gegevens zoals een uitgebreide ziekte 

registratie om patiënten met chronische stoornissen te kunnen volgen 
 instrumenten om medische besluitvorming te ondersteunen, zoals medicatie 

beveiligingen, medische waarschuwingen, preventieve meldingen en medische 
richtlijnen 

 elektronische verwijzingen waarbinnen patiënten direct afspraken kunnen maken 
 resultaat monitoring tools 
 facturatie systemen 
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Leden kunnen met dit systeem online een risico inventarisatie uitvoeren, waarna ze op 
hun situatie gerichte feedback krijgen met gedrag interventies om het risico op 
gezondheidsverlies te verminderen. (F8) Ze kunnen daarbij met hun eigen arts 
overleggen. De artsen stimuleren hun leden hieraan deel te nemen. Een studie, 
uitgevoerd in de noordwestelijke regio, maakte duidelijk dat de tevredenheid van de 
patiënt over hun dokter na de invoering van dit systeem toenam. Daarnaast werd 
duidelijk dat online actieve leden 10% minder vaak gebruikmaakte van het spoed 
spreekuur, omdat zij online met hun arts  konden spreken. (McCarthy 2009)  

 
 Resultaten en preventie 

Waar artsen hulp bij het stoppen met roken al sinds jaren aanbieden, staat in het 
elektronisch dossier vermeld hoe veel een patiënt aan lichaamsbeweging doet. Als dit te 
weinig is, kijkt de arts samen met de patiënt waar mogelijkheden liggen om dit omhoog 
te krijgen. Preventieve zorg vormt een belangrijk geïntegreerd onderdeel van de zorg. 
Online updates en slimme inzet van technologische ontwikkelingen zijn sleutelfactoren 
van het succes. Zo krijgen patiënten met hooikoorts ‘pollen alerts’ toegestuurd en 
worden cliënten herinnerd aan belangrijke screeningsmomenten, zoals het 
borstkankerbevolkingsonderzoek voor vrouwen boven de 40 jaar. 

 
Het Kaiser Permanente Chronic Care Model: hoge inzet op preventie en zelfmanagement 

3 speerpunten van Kaiser Permanente: 
 Stimuleren van zelfmanagement van de patiënt, met name in de chronische 

zorg. 
 ICT mogelijkheden optimaal benutten. 
 Het zorgproces efficiënter maken, onder andere door te werken volgens 

evidence based richtlijnen en protocollen 
  

 Vertaald naar 3 voorbeeldmaatregelen van Kaiser Permanente: 
 Een leverancier van goedkoop en gezond eten integreren in een medisch 

centrum, zodat patiënten na hun doktersafspraak meteen hun goede 
voornemens kunnen waarmaken. 

 Herinneringsberichten sturen wanneer cliënten na een gezondheids-check niet 
op voorgestelde preventieve maatregelen ingaan. 

 Investeren in educatieve theaterprojecten op basis- en middelbare scholen, 
waarmee medische onderwerpen die onder invloed staan van gedrag, zoals 
obesitas en SOA’s, aangekaart worden in een taal die aanspreekt bij de 
doelgroep. 

 

Het gemiddeld aantal benodigde klinische behandelingen in een populatie is veel lager 
dan in vergelijking met de NHS in Engeland. (Ham 2010) Tijdens klinische behandelingen 
wordt een strakke logistiek gehanteerd met zorgpaden (“care pathways”), 
ontslagplanners die de patiënt door het zorgpad begeleiden en deskundige verpleeg- en 
verzorgfaciliteiten die ervoor zorgen dat patiënten eerder naar huis kunnen.  Door de 
geïntegreerde, proactieve aanpak, de screening, de focus op preventie en 
zelfmanagement, slaagt KP erin jaarlijks het aantal acute ziekenhuisbezoeken te 
verminderen.  Zowel klinisch als ambulant worden jaarlijks gunstige resultaten gemeten 
door externe monitoren. In 2009 werd hiervan door McCarthy een opsomming gegeven. 
(McCarthy 2009) 
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Vanuit Nederland is er de nodige interesse voor dit bedrijfsmodel.  Professor Guus 
Schrijvers, hoogleraar Public  Health bij het Julius Centrum voor 
Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde van het UMCU, volgt Kaiser 
Permanente al geruime tijd en is er op werkbezoek geweest. Over het algemeen is de 
hoogleraar zeer positief over dit gerenommeerde model. Maar hij laat soms ook kritische 
geluiden horen. In een van zijn nieuwsbrieven beschrijft hij hoe de typisch Amerikaanse 
aanpak ons Nederlanders tegen de borst kan stuiten. Schrijvers schrijft: ‘Wat de 
delegatie deelnemers tegenstond was de overdreven aandacht voor gezonde leefstijlen. 
Kaiser Permanente beschouwt haar ongezond levende leden als kinderen die 
heropgevoed moeten worden. Zelf is de hoogleraar daar kritisch over: “Die overdreven 
aandacht werkt wel. Het percentage rokers onder Kaiser Permanente-leden bedraagt 9 
procent tegen 30 procent in dezelfde regio. En het aantal hartinfarcten is onder Kaiser 
Permanente-leden 30 procent lager dan bij een controlepopulatie. Op Youtube staan 
talloze filmpjes en reclamespotjes waarin gezond gedrag wordt aanbevolen of het nu 
gaat om meer bewegen tegen overgewicht tot het creëren van een veilige en schone 
buurt...” 

 

 Conclusie 

Uit bovenstaande beschrijving wordt duidelijk dat deze organisatie erin geslaagd is 
popululatiemanagement te bewerkstelligen. Het betreft een organisatie waarin 
zorgverzekeraars en zorginstellingen zijn verenigd. De Gezondheidswinst voor de 
populatie is een helder beschreven en doorleefd doel binnen de organisatie. De 
organisatie beschikt over een uitgebreide dataset, waarmee de organisatie in staat is een 
heldere risico analyse van een populatie te maken. Door het gebruik van innovatieve ICT 
toepassingen slaagt de organisatie er in de ambities waar te maken. Professionals zijn 
leidend in het opstellen van richtlijnen. Resultaten van de organisatie zijn transparant en 
reeds uitvoerig in de literatuur beschreven. De organisatie investeert daarnaast in 
preventieprogramma's, die tot doel hebben het het risico op gezondheidsverlies van 
patiënten te verminderen. Hierbij wordt zelfmanagement van de klant gestimuleerd. In 
termen van het Care Continuum Alliance framework Population Health Management en 
de bijbehorende besluitboom is Kaiser Permanente te kenmerken als een volwaardige 
vorm van populatiemanagement, zoals die onder in de figuur is geïllustreerd. 
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3.3 BLUE CROSS, BLUE SHIELD 
ASSOCIATION 

 

 

 

 De organisatie  

De BCBSA is een samenwerkingsverband van 38 verschillende zorgverzekeraars en 
zorginstellingen in de Verenigde Staten.  Gezamenlijk bieden zij zorg aan 99 miljoen 
leden. Blue Cross dateert al uit 1929 en Blue Shield uit 1939. De twee organisaties 
fuseerden in 1982 tot de BCBS associatie, maar bleven zichzelf ook na de fusie lange tijd 
afzonderlijk ontwikkelen. Zorgverzekeraars in deze samenwerking, die het best als een 
coöperatie omschreven kan worden, bleven in hun eigen werkgebied operationeel. 
Slechts enkele zorgverzekeraars werken in meerdere staten. Inmiddels dekken de 
gezamenlijke zorgverzekeraars de gehele Verenigde Staten. De organisatie heeft zijn 
hoofdkwartier in Chicago, Illinois. Het bijzondere is dat in sommige staten 
zorgverzekeraars binnen de coöperatie ook concurrerend kunnen zijn. De coöperatie 
heeft geen zorginstellingen in eigendom, maar probeert, door zijn wijze van 
contractering, de stijgende zorg kosten in de hand te houden en kwaliteit te stimuleren.  

In de staten Michigan en Massachusetts is BCBS het meest prominent aanwezig. Deze 
suborganisaties zijn in de literatuur het best beschreven. In 2012 werden deze 
organisaties, als onderdeel van het grote concern BCBS asociation, nog beschreven door 
F. Eijkenaar als voorbeeld van een organisatie inzake uitkomstbekostiging. (Eijkenaar 
2012) BCBS Michigan heeft in deze staat contracten met 86 ziekenhuizen zonder 
winstoogmerk.  Blue Cross Massachusetts heeft drieënhalf miljoen leden en een 
marktaandeel van 80% in de staat. Zij introduceerde in 2009 het Alternative Quality 
Contract, dat verderop uitgebreider besproken wordt als voorbeeld van hoe deze wijze 
van financiering de integratie en kwaliteitsverbetering van zorg kan stimuleren in dit 
model. 

 
 Normatieve integratie 

Op Internet is duidelijk zichtbaar dat elke zorgverzekeraar in een staat zichzelf 
afzonderlijk positioneert. Hun missie statements lijken op elkaar, maar zijn niet 
woordelijk gelijk. De missies zijn  wel steeds verbonden aan gezondheidswinst en een 
(vorm van) populatie gerichte zorg (F1) Op de website van het hoofdkwartier (BCBSA 
Chicago) wordt de gedeelde missie als volgt weergegeven:  

 

 

 

 

Het model van BCBS kent zijn grootste meerwaarde op het gebied van de chronische 
zorg, waarbij zij dus niet de gehele levensloop van een populatie adresseren. De wijze 
van financiering sluit aan bij de te realiseren uitkomsten van zorginstellingen, waarbij 
onderscheid gemaakt wordt tussen de korte, middellange en lange termijn, zoals die 

Our mission is to serve our members while providing quality, affordable and 

accessible healthcare through the managing of members’ healthcare 

benefits while optimizing health, quality, and cost through oversight and 

support to consumers and providers of health care services for all products. 
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onder nog nader wordt toegelicht. (F6)  BCBS stimuleert behandelaren tot het 
ontwikkelen van protocollen en richtlijnen voor de chronische zorg en is hierin succesvol. 
(F17) Op deze wijze probeert organisatie vanuit de inhoud een leidende coalitie te 
organiseren. De ontwikkelde protocollen worden voor alle deelnemende zorginstellingen 
beschikbaar gesteld. Er is minder sprake van een doorleefde algehele vsie  op populatie 
management als bij Kaizer Permenente het geval is.  

 

 Systeem integratie 

De organisatie gaat er vanuit dat de instellingen zelf de populatie goed kunnen bedienen. 
Zij ondersteunt met haar systemen de identificatie van de doelgroep die de organisatie 
specifiek wil adresseren met de nieuwe werkwijze. De risicostratificatie focust daarmee 
vooral op de doelgroep van de chronische stoornissen. (F2) De samenwerking tussen 
BCBS en de deelnemende instellingen wordt in het artikel een ‘disease management 
partnership’ genoemd vanuit de gedachte dat de meeste winst behaald wordt bij het 
organiseren van de zorg om chronische aandoeningen en focust niet op de hele 
levensloop van de populatie. (F3)  

Bij het aangaan van een Alternative Quality Contract krijgt de zorginstelling veel 
ondersteuning van BCBS. Dit betreft uitgebreide feedback- en rapportagesystemen, die 
de deelnemende organisaties ondersteunt bij het managen van hun budget, het 
implementeren van verbeteringen in de kwaliteit van zorg en het borgen van bepaalde 
successen. (Eijkenaar 2012) Daarnaast omvat de ondersteuning maandelijkse feedback 
over financiële en zorginhoudelijke prestaties. Periodiek zijn er bijeenkomsten waar 
organisaties elkaar ontmoeten en best practises kunnen uitwisselen. (F5) 
Zorginstellingen bepalen zelf hun propositie naar de klant. (F4) 

 
 

 Organistorische en service integratie 

BCBH heeft geen zorginstellingen in eigendom, maar stimuleert doelmatige zorg door een 
wijze van financiering. Verzekeraars die zijn aangesloten bij BCBS kunnen in bepaalde 
staten naast elkaar bestaan en zelfs in enige mate concurrerend zijn. Er is daarmee geen 
sprake van een volledige integratie zoals bij Kaizer Permanente het geval is. (F18) BCBS 
stimuleert integratie van kennis tussen de zorginstellingen en ondersteunt dat ook. In de 
literatuur zijn meerdere voorbeelden te vinden van het geïntegreerd en multidisciplinair 
(F13) organiseren van zorgketens rond bepaalde chronische aandoeningen, zoals 
bijvoorbeeld diabetes mellitus.   

De organisatie heeft veel aandacht voor de wijze waarop verschillende zorgverzekeraars 
en zorginstellingen met elkaar samenwerken. Het wordt uitvoerig beschreven vanuit het 
theoretisch kader van de waardeketen. (Murray, Monroe et al. 2003) Om de zorg 
optimaal te kunnen organiseren is het noodzakelijk dat alle stakeholders voldoende 
betrokken zijn en nauw samenwerken. (F12) Dit is de basisvoorwaarde, waarop de 
uitgebreide disease management programma’s  van BCBS meerwaarde hebben. Alleen 
dan, zo stellen de auteurs, lukt het bedrijfsvoering en inhoud goed met elkaar te 
verbinden.  In termen van het vier fasen model van Minkman sluit dit model het best aan 
bij de fase van expansie en monitoring (fase 3), waarbij de focus dus niet ligt op de 
gehele levensloop van de populatie maar juist een bepaalde doelgroep. (F20) Het zijn 
niet de professionals binnen zorginstellingen die de contracten afsluiten met BCBS. Na 
contractering echter worden de professionals wel gestimuleerd de reeds ontwikkelde 
protocollen verder te ontwikkelen en te implementeren. (F11) 
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 Functionele integratie  

Contractering: 

In januari 2009 begon Blue Cross Massachusetts met het uitbrengen van een nieuwe 
vorm van contractering, waarbij zorginstellingen een vaste vergoeding kregen voor de 
zorg in een bepaalde regio voor een patiënt. Deze vorm van bekostiging verschilde met 
die ervoor, omdat de vergoedingen sterker afhingen van kwaliteitsdoelen. Daarnaast 
betrof het een vijfjarig contractering in plaats van de gebruikelijke één jaars 
overeenkomsten. (F7) Men noemde dit het ‘Alternative Quality Contract’. (Chernew, 
Mechanic et al. 2011) Het doel van deze manier van financiering was het ontwikkelen van 
een systeem waarmee financiële en klinische doelen gelijkgeschakeld werden, en waarbij 
betalingen gerelateerd werden aan kwaliteit, uitkomsten en doelmatigheid. (Eijkenaar 
2012) (F10) De focus van deze wijze van contractering ligt op het beheersen van de 
toekomstige kostengroei. Er wordt onderhandeld over jaarlijkse groeipercentages. Deze 
vorm van contractering voorziet in significante kwaliteitsbonussen in het eerste loopjaar 
van het contract. Voor de ontwikkeling van noodzakelijke infrastructuur betaalt BCBS 
sommige organisaties een extra bedrag van maximaal 2% van een jaarlijks budget. 
(F19)  

Ook in de Verenigde Staten waren financiële risico's in de afgelopen decennia steeds 
meer bij individuele zorginstellingen komen te liggen. Het was dan ook zaak voor 
zorginstellingen niet meer zorg te leveren dan dat ze ervoor betaald kregen. Deze vorm 
van bekostiging gaf echter onvoldoende stimulans om te sturen op kwaliteit, zo 
oordeelde BCBS. In aanmerking voor een dergelijk contract kwamen groepen van artsen, 
in zowel eerste als tweede lijn die gezamenlijk tenminste 5.000 leden van de organisatie 
van zorg voorzag. Gesprekken over de contractering van dergelijke instellingen betroffen 
het initiële budget, de te verwachten groei in zorg, innovatie en kwaliteit van zorg. 
Zorginstellingen konden zelf kiezen of zij bereid waren (enig) financieel risico te dragen. 
Als een zorginstelling bereid was meer financieel risico te dragen, werd overeengekomen 
dat ze ook meer van de winsten mochten houden. In alle gevallen voorzag het contract 
in kwaliteitseisen, de zg. ‘quality incentive payments’, waarbij zorginstellingen bonussen 
konden verdienen.  

Samengevat ziet deze het Alternative Quality Contract er schematisch uit zoals de figuur 
hieronder, waarbij te zien is dat een organisatie na vijf jaar minder opbrengsten krijgt 
voor het verlenen van zorg door het efficiënter organiseren van de keten zorg. Een 
zorginstelling kan ervoor kiezen financiële reserves (“savings”) aan te leggen voor latere 
investeringen. Daarnaast is zichtbaar dat organisaties in de loop van de jaren extra 
financiering kunnen krijgen voor kwaliteitsnormen. (“performance”) 
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ICT toepassingen: 

Elke zorginstelling gebruikt moderne ICT toepassingen om de zorg efficiënter te maken 
en klantvriendelijker. BCBS stimuleert het onderling uitwisselen van innovaties op dit 
gebied en biedt veel ondersteuning aan deelnemende zorg organisaties waarbij 
gebruikgemaakt wordt van moderne ICT technieken om centraal verzamelde data weer 
terug te brengen naar het niveau waarop de zorg daadwerkelijk geleverd wordt, zoals 
hierboven reeds werd aangegeven. (F9) 

 

 Klinische integratie  

De literatuur laat vele voorbeelden zien van de wijze waarop de zorg in de doelgroep van 
de chronische zorg op meer doelmatige wijze wordt georganiseerd. Hun uitgebreide 
disease management programma’s zijn toonaangevend in de branche en goed 
beschreven. Elke zorginstelling kent zijn sociale kaart er wordt gestimuleerd deze 
optimaal te gebruiken, waarbij continuïteit van zorg centraal staat. Gezien de focus op de 
chronische zorg is er beduidend minder aandacht voor preventie binnen de hele 
populatie. (F15)  (Robinson-Beale 2000) Jaarlijks worden voorbeelden van dergelijke 
innovatieve programma's gepresenteerd op de Integrated Care Summit. Tijdens deze 
bijeenkomst in 2008 lag de focus daarnaast ook op technologische doorbraken, 
zelfmanagement en preventie. (Liebert 2008) De protocollen stimuleren in bepaalde 
mate de cliëntbetrokkenheid waardoor medicijn- en therapietrouw wordt bevorderd. Het 
is niet zo dat in hun programma's zelfmanagement centraal staat voor de gehele 
populatie, zoals bij Kaizer Permanente. Focus vanuit BCBS ligt met name op het 
beïnvloeden van de deelnemende zorginstellingen (door bijv de wijze van financiering), 
meer dan op het beïnvloeden van het gedrag van elk van de individuele polishouders bij 
de verzekeraars zelf. (F8)  

De feedback rapporten vanuit de BCBS naar de deelnemende zorginstellingen bevatten 
analyses van praktijk variaties die klinisch en financieel relevant zijn, zoals ziekte 
specifieke variaties in behandelingen per specialisme. Zo krijgen artsen inzicht in welke 
mate zij verschillen ten opzichte van hun collega's in het gebruik van technologieën, 
behandelingen en diagnostische tests voor patiënten met dezelfde aandoening. (F16)  
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Er wordt zo getracht vermijdbaar gebruik van zorg te verminderen, zoals heropnames 
binnen 30 dagen na ontslag of niet urgent gebruik van de spoedeisende zorg. Op deze 
wijze worden artsen optimaal betrokken bij het proces.  

Artsen leveren input bij verbeterprojecten en case management programma's. BCBS 
noemt dit cruciaal voor het succes van een programma's. Artsen hebben zo'n een 
leidende rol bij het uitdragen, ontwikkelen en evalueren van inhoudelijke programma's. 
(Eijkenaar 2012) (F14) 

 

 Resultaten  

Er is geen extern bureau ingehuurd dat periodiek en onafhankelijk de resultaten 
evalueert. (F5) Resultaten worden in de literatuur beschreven door onderzoekers en 
evaluaties op basis van periodieke feedbackrapporten zijn onderdeel van het uitgebreide 
ondersteuningspakket dat BCBS biedt aan de deelnemende zorginstellingen.  

In het eerste jaar van het contract lukte het alle zorginstellingen hun doelstellingen te 
halen en extra reserveringen te kunnen wegschrijven na de invoering van de wijze van 
financieren.  Song et al. beschrijven in hun artikel uit 2011 (Song, Safran et al. 2011) de 
resultaten na een jaar invoering van deze vorm van contractering. Zorginstellingen met 
een dergelijk contract werden vergeleken met zorginstellingen die op de oude wijze 
werden gefinancierd. De auteurs merken op dat zorginstellingen met een dergelijk 
contract na een jaar een beperkte toename van de kosten van zorg en kwaliteit lieten 
zien. De grootste winsten werden gehaald door veranderingen in de logistieke verwijzing 
van patiënten met andere instellingen. Men verwacht op de langere termijn grotere 
effecten te kunnen meten. Dit werd in 2012 bevestigd. (Song, Safran et al. 2012) De 
auteurs concluderen dat deze wijze van betaling en contractering helpt in het 
terugdringen van de stijgende zorgkosten én tegelijkertijd de kwaliteit van zorg 
verbeterd. 

 
 Conclusie 

Uit bovenstaande beschrijving wordt duidelijk dat de Blue Cross Blue Shield Association 
in feite een samenwerking is van verzekeraars, die door middel van hun wijze van 
contractering met onafhankelijke zorginstellingen (uitkomst gebonden bekostiging met 
heldere kwaliteitseisen en bonussen) gezondheidswinst bewerkstelligt. De financiers zijn 
– als het ware – makelaars in zorgaanbieders (“broker integrated vendor”, zoals in de 
figuur hieronder weergegeven), die de zorginstellingen daarnaast flink ondersteunen. Uit 
de literatuur blijkt dat de organisatie hierin slaagt, mede door hun inzet op disease 
management. Het zijn deze intensieve programma's die in de literatuur uitgebreid zijn 
beschreven en geprezen. Disease management richt zich voornamelijk op patiënten met 
een gemiddeld tot hoog risico op gezondheidsverlies in het continuüm, zoals deze 
beschreven is in het Conceptual PHM framework in hoofdstuk 2. (CareContinuumAlliance 
2010) De focus ligt daarmee op het beïnvloeden van de zorginstellingen, meer dan op 
het beïnvloeden van gezondheidsrisico van de hele populatie. Het is niet zo dat de 
organisatie dwingend kwaliteitseisen of (preventie) programma's oplegt aan de 
gecontracteerde zorginstellingen. Zorginstellingen bepalen daarmee in grotere mate dan 
bij bijvoorbeeld Kaizer het geval is hun eigen strategie, risico en positie tot de patiënt. 
Resultaten zijn in de literatuur vooral beschreven ten aanzien van de effecten van de 
wijze van contractering en de resultaten van hun disease management en case 
managementprogramma's. Resultaten worden behaald door het organiseren van 
chronische zorg in ketens met veel aandacht voor continuïteit van zorg en het wegnemen 
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van de bedrijfseconomische en inhoudelijke schotten daartussen. Daarnaast wordt de 
meerwaarde gehaald door het verminderen van de variatie van het zorgaanbod bij 
chronische stoornissen door het ontwikkelen van  state-of-the-art richtlijnen en 
protocollen. Het niveau van klinische, professionele, normatieve en functionele integratie 
is daarmee lager dan bij Kaizer, zoals in onderstaande figuur is weergegeven.  
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3.4 GESUNDES KINZIGTAL 

 

 Organisatie 

In het Duitse Kinzigtal is in september 2005 Gesundes Kinzigtal GmbH opgericht door de 
lokale (huis) artsen, verenigd in de zorggroep MQNK (67% van de aandelen) en 
organisatiebureau Optimedis AG (33% van de aandelen). De directeur (farmacoloog dr.) 
Helmut Hildebrandt stelt dat het gaat om de `integrierter Versorgung’  van 31 duizend 
inwoners in de regio het Zwarte Woud met een totale populatie van 60.000. (Hildebrandt 
2006) In februari 2012 hadden zich onder meer 23 huisartsen, 29 medisch specialisten, 6 
ziekenhuizen, 11 verpleeghuizen, 16 apothekers en 32 fitness- en sportclubs verbonden 
met het project. (Maassen 2012) Het project wordt door beide ziekenfondsen AOK en 
LKK gefinancierd en GmbH is verantwoordelijk voor het budget van deze verzekerden.   

 
 Normatieve integratie 

De missie en visie van Gesundes Kinzigtal is expliciet verbonden aan gezondheidswinst 
(F1) en gekoppeld aan de financieringssystematiek die te kenmerken is als een 
Populatiegerichte uitkomstbekostiging (F10). Hierbij is ook onderscheid gemaakt in korte 
en lange termijn resultaten (F6). De filosofie van GK wordt als volgt omschreven 
(Eijkenaar 2012): hoewel investeringen in preventie en gezondheidsbevordering 
besparingen zullen opleveren op de (middel)lange termijn, zal betere zorgcoördinatie en 
goed medicatiemanagement korte-termijn besparingen opleveren waarmee initiële 
investeringen kunnen worden gecompenseerd. Expliciet is er gekozen voor een lange 
termijn contract van 10 jaar (F7) tussen Gesundes Kinzigtal en de ziekenfondsen.  

Bij de oprichting van Gesundes Kinzigtal zijn de volgende doelen gedefinieerd 
(Hildebrandt 2006):  

 Met de patiënten, de andere lokale gezondheidspartners en ziekenfondsen 
ontwikkelen we gezamenlijk een beter georganiseerde gezondheidszorg voor de 
populatie in Kinzigtal; 

 We gebruiken de meest recentelijke wetenschappelijke inzichten in preventie en 
behandeling en creëren daarmee met alle betrokkenen een Gesundes Kinzigtal; 

 We verhogen de aantrekkelijkheid van Kinzigtal voor de medici, verhogen het 
werkplezier en ontwikkelen aanvullende diensten en borgen daarmee de zorg voor 
de langere termijn. 

 

De leidende coalitie (F17) bestaat uit artsen (MQNK) en uit ondersteunende diensten met 
veel ervaring in disease management en integrale zorgverlening (Optimedis).  

 

 Systeem integratie 

Nyfer stelt in haar rapport integrale zorg in de buurt dat de basisfilosofie van Gesundes 
Kinzigtal bestaat uit zelfmanagement, gezondheidsbevordering en preventieprogramma’s 
gericht op betere gezondheid en minder ziektegevallen. (Berenschot 2012) De oprichter 
Hildebrandt stelt dat alle artsen in het project Gesundes Kinzigtal integraal naar alle 
ziekten en alle stadia van ziekten omzien. (Maassen 2012) Ze kijken in eerste instantie 
naar de patient, dan naar de ziekte. Gesundes Kinzigtal richt op de gehele 
gezondheidslevensloop van de populatie (F3) met veel aandacht voor clientbetrokkenheid 
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(F4). Laatstgenoemde is verder vorm gegeven door een ledenprogramma-aanbod. 
Verzekerden van de ziekenfondsen kunnen zich vrijwillig aansluiten bij Gesundes 
Kinzigtal en kunnen dan gebruik maken van speciale programma’s en diensten 
(Berenschot 2012): 

 betere zorgcoördinatie over de gehele zorgketen; 
 beschikbaarheid van een vertrouwensarts (resp. praktijk-ondersteuner) die bereid is 

extra case-managementtaken op zich te nemen; 
 zorgverleners die getraind zijn om samen met de patiënt over behandelingen te 

beslissen; 
 een intensievere arts-patiëntrelatie op basis van wederzijds overeengekomen 

behandelplannen; 
 extra gezondheidscontroles vergeleken met normale zorg; 
 extra preventieve programma’s 
 mogelijkheid tot consulten buiten normale openingstijden; 
 kortingen voor fitnesstrainingen en sportclubs; 
 directe toegang tot het eigen patiëntendossier met alle informatie over diagnoses, 

behandelingen en voorschriften. 
 

In de beschrijving van Nyfer(Berenschot 2012) komt ook de factor populatie-
identificatie/beoordeling en risicostratificatie (F2) terug. Gesundes Kinzigtal onderhoudt 
een uitgebreide database van diagnoses, behandelingen, voorschriften, 
ziekenhuisopnamen, ziekteverzuim, therapieën, verpleging en verzorging e.d. om de zorg 
te plannen en monitoren en de kwaliteit te verbeteren. Op basis daarvan worden risico’s 
in kaart gebracht, kosteneffectieve programma’s ontwikkeld, resultaten besproken met 
artsen en krijgen artsen spiegelinformatie over zorggebruik en gezondheidsdata van hun 
patiënten. 

Gesundes Kinzigtal en de ziekenfondsen hebben een bedrag geserveerd voor een 
onafhankelijke evaluatie (F5, uitkomstmonitoring). In 2007 zijn verschillende 
onderzoeksprojecten gestart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een controle-groep van 
500.000 vergelijkbare AOK/LKK verzekerden die niet participeren in Gesundes Kinzigtal. 

  

 Organistorische integratie en service integratie 

Gesundes Kinzigtal is mede opgericht door de lokale (huis)artsen verenigd in de 
zorggroep MQNK. De andere oprichter is door het organisatiebureau Optimedes AG – een 
Duitse zorgonderneming met ervaring in diseasemanagement en integrale zorgverlening 
– met aan het hoofd farmacoloog dr. Helmut Hildebrandt. Er zijn dus professionals 
opgenomen in de leidende coalitie bij het organiseren en inrichten van de integrale zorg 
(F11). Als Governance van borging adequate representatie van alle stakholders (F12) 
geldt verder dat er binnen Gesundes Kinzigtal er een patiëntenraad is opgericht die wordt 
geraadpleegd voordat er belangrijke besluiten worden genomen. Ook is er een 
ombudsman. 

De organisatiestructuur faciliteert het interdisciplinair samenwerken (F13) door vooral de 
functionele integratie en klinische integratie. In termen van Leutz is de samenwerking 
deels gevormd via full integration: de aandeelhouders. Overige zorgpartners zijn 
gebonden en verbonden via deels linkage (de functionele integratie van ICT en 
uitkomstbekostiging) en coordination (de klinische integratie via onder andere `doctor of 
trust’ – met als taak dat behandelingen naadloos op elkaar aansluiten - zorgpaden en 
peerreview). 
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In termen van de ontwikkelstadia bij het organiseren en inrichten van 
populatiemanagement (vier fasenmodel van Minkman, F20) valt op dat in de 
overeenkomst tussen Gesundes Kinzigtal en de ziekenfondsen een vergaand doorleefde 
visie. Hierbij is die visie ook bezien vanuit de verschillende perspectieven van de 
stakeholders. (Hildebrandt 2006) 

 
 Functionele integratie 

Contractering: 

Gesundes Kinzigtal GmbH is de contractpartner voor het ziekenfonds. Zij verbindt zich 
om de zorgprocessen te reorganiseren gericht op het optimaliseren van het zorgaanbod. 
Dit omvat het bieden van (Hildebrandt 2006): 

 Coördinatie van de zorgprocessen over de sectoren heen, zoals tussen huisartsen, 
ziekenhuizen en verpleeg/verzorgingshuizen; 

 Afsluiten van contracten met zorgpartners (sectoroverschrijdend); 
 Diseasemanagement, ondersteunen bij de zorg; 
 Telefonische ondersteuning van de verzekerden; 
 Opzetten van een kwaliteitssysteem; 

 
De verzekerde kiest bij de inschrijving zijn of haar eigen vertrouwenspersoon (Arzt des 
Vertrauens). Er bestaat vrijheid voor de verzekerde om zelf de arts, ziekenhuis of 
apotheek te kiezen. In het rapport Uitkomstbekostiging (Eijkenaar 2012) wordt het 
financiële deel van het contract als volgt samengevat: 

Het financiële resultaat van het project wordt bepaald aan de hand van de 
“bijdragemarge” , ofwel het verschil tussen de werkelijke kosten en de normkosten voor 
de 31.000 verzekerden in de regio. De normkosten zijn de totale kosten die verwacht 
kunnen worden op basis van de specifieke risicokenmerken van de verzekerden (o.a. 
leeftijd, geslacht, comorbiditeit en sociaal economische status) en worden berekend met 
behulp van de formule die gebruikt wordt ten behoeve van het Duitse 
risicovereveningsysteem. Het financiële resultaat in een jaar is gelijk aan de verandering 
in de bijdragemarge, gemeten t.o.v. de marge in de referentieperiode (mei 2003). De 
gerealiseerde besparingen vormen de enige inkomstenbron voor GmbH, wat prikkels 
geeft tot het stimuleren van aangesloten aanbieders tot leveren van effectieve en 
doelmatige zorg. Een eventueel verlies  (i.e. een afname van de bijdragemarge) wordt 
gedragen door de ziekenfondsen, betekent geen inkomsten voor GmbH en opent een 
mogelijkheid voor de ziekenfondsen om het contract te ontbinden. Voor de aangesloten 
zorgaanbieders geldt dat de bestaande bekostigingssystemen (grotendeels betaling-per-
verrichting) zijn blijven bestaan en de grootste inkomstenbron voor aangesloten 
aanbieders vormen. GmbH betaalt echter voor diensten die niet gedekt worden door het 
bestaande systeem maar die wel noodzakelijk zijn voor het realiseren van hoge kwaliteit. 
Hierbij kan gedacht worden aan een uitgebreide intake, ontwikkeling en implementatie 
van preventie-programma’s en diseasemanagement van patiënten met chronische 
aandoeningen. De betalingen voor deze diensten vormen ongeveer 10% - 15% van het 
inkomen van de zorgaanbieders. Vanaf jaar 4 delen aanbieders mee in gerealiseerde 
winsten als zij goed scoren op indicatoren voor gezondheids-uitkomsten en 
patienttevredenheid. 

Het ziekenfonds heeft een startbudget (F19) beschikbaar gesteld van € 4 mln. Er is 
sprake van een langdurig (F7) contract van tien jaar zodat de gezondheidseffecten 
zichtbaar worden binnen de contractperiode (Nyfer 2012).  
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ICT toepassingen: 

Gesundes Kinzigtal maakt gebruik van gedeelde medische dossiers. De patient is daarbij 
eigenaar van zijn dossier. Via een keycard geeft de patient toegang. Gesundes Kinzigtal 
onderhoudt een uitgebreide database (Nyfer 2012) van ziekenhuisopnamen, 
ziekteverzuim, therapieën, verpleging en verzorging en dergelijke om de zorg te plannen 
en monitoren en de kwaliteit te verbeteren. Via het geavanceerde ICT-netwerk worden 
de medische patientengegevens uitgewisseld. De informatie wordt gebruikt om de risico’s 
in kaart te brengen en kosteneffectieve programma’s te ontwikkelen.  

 
 Klinische integratie 

Het contract tussen Gesundes Kinzigtal en haar zorgpartners schrijft voor (Eijkenaar et 
al, 2012) dat zij verplicht zijn tot het volgen van vigerende richtlijnen en standaarden 
(F14). Via ontwikkeling van zorgpaden (F15) en gedeelde electronische dossiers wordt 
getracht interventies en processen van ziekenhuizen en andere aanbieders met elkaar te 
verbinden. Zorgpartners van Gesundes Kinzigtal kunnen medische dossiers met alle 
relevante informatie inzien als zij een keycard hebben gekregen van de patient. Eijkenaar 
et al beschrijft verder dat artsen trainingen krijgen aangeboden in gedeelde 
besluitvorming. Gesundes Kinzigtal vindt zelfmanagement een belangrijke principe bij de 
ontwikkeling van educatie- en preventieprogramma’s: actieve deelname van patiënten 
aan het zorgproces als belangrijke voorwaarde om patiënten co-producent van hun 
gezondheid te laten worden (F8).  

Nyfer geeft aan dat elke verzekerde een ` vertrouwensarts’  (of psychotherapeut) kan 
kiezen die ervoor zorgt dat behandelingen naadloos op elkaar aansluiten (F15). Gesundes 
Kinzigtal ondersteunt artsen bij casemanagement kennis. Artsen krijgen 
spiegelinformatie waarbij de resultaten worden besproken (F16).  

 

 Resultaten 

Nyfer beschrijft de resultaten van Gesundes Kinzigtal als volgt: 

Voorafgaand aan het experiment (2003 – 2005) lag het verzekerings- technische 
resultaat op de verzekerde populatie in Kinzigtal op 1,56%. In 2008 is dit opgelopen naar 
4,82%. Het is nog niet geheel duidelijk waaraan de doelmatigheidswinsten precies zijn te 
danken. Wel lijkt het erop dat zij niet primair het gevolg zijn van substantiële 
verbeteringen in de gezondheid van de bevolking, daarvoor is de periode nog te kort. In 
plaats daarvan lijken de besparingen vooral voort te komen uit acties die gericht zijn op 
algehele efficiency- verbeteringen in de zorgverlening in de regio. Een voorbeeld is het 
doelmatiger voorschrijven van medicijnen: zo worden aan deelnemers van GK meer 
generieke middelen voorgeschreven dan aan een vergelijkbare steekproef (gecorrigeerd 
voor leeftijd en geslacht), 88,7% versus 81,5% van de totale uitgifte). Ook is er een 
betere afstemming tussen verschillende zorgverleners, waardoor bijvoorbeeld 
behandelingen in het ziekenhuis kunnen worden verminderd. Zo is het aantal 
specialistische behandelingen bij psychische aandoeningen sinds 2005 in Kinzigtal 
gedaald, terwijl dat in Duitsland als geheel meer dan 10% is toegenomen. Ook de 
individuele behandelplannen met heldere doelstellingen voor patiënten en de extra 
gezondheidscontroles lijken niet alleen te hebben bijgedragen tot groter 
gezondheidsbewustzijn bij zowel patiënten als artsen, maar tot meer doelmatigheid en 
lagere kosten. 
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Nyfer stelt dat nog bewezen moet worden of de kern van de Gesundes Kinzigtal-filosofie 
ook hout snijdt, namelijk dat substantiële gezondheidswinsten zijn te bereiken  door 
ondersteuning van zelfmanagement bij patiënten in combinatie met extra 
gezondheidspromotie- en preventieprogramma’s. De eerste signalen zijn gunstig. De 
belangrijkste innovatie van Gesundes Kinzigtal volgens Nyfer is het zorgvuldig opgezette 
systeem van prikkels en beloningen, waardoor patiënten, zorgverleners en verzekeraars 
een gemeen-schappelijk belang krijgen bij betere gezondheid en doelmatiger zorg. Dit is 
essentieel om experimenten op dit terrein tot een succes te maken. Een belangrijke 
vraag is of het shared savings contract zorgverleners voldoende prikkelt om zich intensief 
in te zetten voor een gezonde bevolking in de regio: het oude (fee-for-service) 
beloningssysteem blijft immers nog bestaan en blijft verantwoordelijk voor het grootste 
deel van de inkomsten van zorgaanbieders. Het antwoord volgens Nyfer (2012) is 
tweeledig: 

 Ten eerste streven de lokale artsen niet uitsluitend naar maximaal profijt, 
ongeacht de implicaties van hun handelen. Zorgprofessionals hechten, net als 
andere bevolkingsgroepen, ook veel belang aan waardering, sociale goedkeuring 
en een goede reputatie, en zijn trots op de prestaties die zij leveren; 

 Ten tweede weerspreekt de ervaring tot nu toe dat financiële prikkels te zwak 
zouden zijn: artsen en bestuurders werken enthousiast aan de programma’s mee 
en zijn trots op de resultaten die daarmee worden bereikt. 

Nyfer wijst wel op de verschillen met Duitsland. De Duitse gezondheidszorg kent een 
aantal inefficiënties die in het Nederlandse stelsel ontbreken en die het gemakkelijker 
maken om doelmatigheidswinsten te boeken. Zo is bijvoorbeeld het medicijngebruik in 
Duitsland veel hoger dan in Nederland en ontbreekt de rol van huisarts als poortwachter 
voor de tweedelijndszorg. Dat neemt volgens Nyfer niet weg dat de resultaten 
veelbelovend genoeg zijn om de mogelijkheden voor een dergelijk project ook in 
Nederland te verkennen. 

 

 Conclusie 

In termen van het Population Health Management framework en de bijbehorende 
besluitboom van het Care Continuum Alliance (hoofdstuk 2) is Gesundes Kinzigtal als 
volgt te kenmerken: het richt zich op zowel welness/preventie als klinisch management 
waarbij zij zich als het ware opstelt als een makelaar in gecontracteerde zorgaanbieders 
(“broker integrated vendor”). Data integratie speelt een belangrijke rol. De 
organisatiestructuur facliteert het interdisciplinair samenwerken (F13) door vooral de 
functionele integratie en klinische integratie. In termen van Leutz is de samenwerking 
deels gevormd via full integration: de aandeelhouders. Overige zorgpartners zijn 
gebonden en verbonden via deels linkage (de functionele integratie van ICT en 
uitkomstbekostiging) en coordination (de klinische integratie via onder andere `doctor of 
trust’ – met als taak dat behandelingen naadloos op elkaar aansluiten - zorgpaden en 
peerreview). Er is dan ook sprake van een hoge mate van integratie en vergaande 
populatiemanagement, zoals in onderstaande figuur is weergegeven. 
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Bij de beschrijvingen van Gesundes Kinzigtal door met name Nyfer (2012) en Eijkenaar 
et al (2012) komen alle factoren zoals genoemd in paragraaf 2.5 terug. Een mogelijk 
verfijning van de factor Uitkomstmonitoring (F5) betreft de keuze om een onafhankelijke 
monitoring te organiseren, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van een control-group. 
Onafhankelijke monitoring kan ook worden beschouwd als een verdere borging dat er 
geen sprake is van onderbehandeling of risicoselectie. De duur van het contract draagt 
hier ook aan bij. De oprichters benadrukken verder het grote belang van transparantie: 
dataintegratie maar ook dat artsen en zorgaanbieders ermee kunnen leven dat de 
prestaties openbaar worden voor o.a hun collega’s. Daarnaast heeft Gesundes Kinzigtal 
haar vertrouwen in haar visie ook uitgedragen door risico te willen nemen (Nyfer, 2012). 
De gerealiseerde besparingen vormen de enige inkomstenbron voor GmbH. Een 
eventueel verlies  (i.e. een afname van de bijdragemarge) wordt gedragen door de 
ziekenfondsen, betekent geen inkomsten  voor GmbH en opent een mogelijkheid voor de 
ziekenfondsen om het contract te ontbinden. 
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3.5 LIJST RELEVANTE FACTOREN VAN POPULATIEMANAGEMENT 
 
Uit de literatuur zijn gegevens verzameld van drie toonaangevende voorbeelden van 
populatiemanagement uit het buitenland. Genoemd moet worden dat er een risico 
bestaat dat de aanpak van dit onderdeel van ons onderzoek - door eerst een voorlopige 
lijst van factoren op te stellen en vervolgens drie voorbeelden in het buitenland te 
analyseren  - kan leiden tot een tunnelvisie (selectie bias). Ondanks het feit dat de 
auteurs zich hiervan bewust zijn, moet worden geconcludeerd dat de drie voorbeelden 
geen nieuwe factoren aan het licht brachten die van belang zijn bij het organiseren van 
populatie management. De drie voorbeelden geven daarnaast geen aanleiding factoren 
uit de lijst weg te halen. Alle factoren kwamen in de drie voorbeelden aan bod, zoals ook 
te zien is in de overzichtstabel in de bijlage 3. Hieronder volgt een toelichting. 

Gezocht is naar voorbeelden, waarbij al voldoende resultaten beschreven waren. Uit deze 
drie voorbeelden blijkt dat populatiemanagement in de uitwerking enigszins kan 
verschillen. De drie voorbeelden beschouwend wordt duidelijk dat deze verschillen voort 
komen uit verschillen in het (in- en externe) krachtenveld van die landen of regio's. Twee 
van de voorbeelden komen uit de Verenigde Staten waar een andere medische en 
financiële infrastructuur bestaat. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan in het niveau van 
service integratie, de doelgroep waarop de interventies zich richten, de ingezette set van 
kerninterventies, de mate waarin de preventieprogramma's worden ingezet en de wijze 
waarop cliënten worden benaderd. Het Duitse voorbeeld van populatiemanagement is 
ontstaan in een situatie die meer te vergelijken is met die in Nederland. Tegelijkertijd 
valt op te merken dat de twee Amerikaanse voorbeelden fors verschillen in hun 
organisatorische integratie. (Factor F18, “service integratie”) Bij Kaiser Permanente zijn 
zorgaanbieders en financiers in een organisatie verenigd, terwijl BCBSA alleen een 
samenwerkingsverband betreft tussen verzekeraars, gelijkend een coöperatie. Uit de 
voorbeelden van uit het buitenland wordt daarmee duidelijk dat er geen standaardbestek 
bestaat voor de opbouw en inrichting van populatiemanagement. De bouwstenen, zoals 
weergegeven in de afzonderlijke factoren, vertonen wel een enige uniformiteit, zoals die 
onder nader wordt toegelicht. 

De belangrijkste overeenkomst betreft de gezamenlijke ambitie ten aanzien van het 
bewerkstelligen van gezondheidswinst in een populatie en het feit dat het altijd gaat over 
een nauwe samenwerking tussen zowel zorgaanbieders als verzekeraars/ financiers. Dit 
is bij alle drie de voorbeelden prominent en in de hele organisatie doorleefd aanwezig. 
Ook het zorgdragen voor een adequate representatie van alle stakeholders is bij alle drie 
duidelijk ingevuld. Andere overeenkomsten betreffende de langerlopende financiële 
overeenkomsten, het investeren in een start budget en de aandacht voor 
(onafhankelijke) uitkomst monitoring. Daarnaast blijkt uit de drie voorbeelden het belang 
van het realiseren van een verregaande vorm van integratie van data systemen. Niet 
alleen om te sturen op financiën, maar bovenal met als doel het transparant 
teruggegeven van informatie aan de patiënt en hulpverlener. 

De drie buitenlandse voorbeelden geven geen nieuwe factoren om de factoren uit de 
eerdere literatuurstudie aan te vullen. Wel kan uit deze voorbeelden een aanvulling op de 
factor uitkomst monitoring (F5) worden gedestilleerd. Alle langerlopende voorbeelden 
doen aan uitgebreide uitkomstmonitoring, waarbij de Amerikaanse voorbeelden de 
resultaten in de wetenschappelijke literatuur publiceren. Het Duitse voorbeeld, dat 
relatief jonger is, heeft ervoor gekozen de uitkomsten op een onafhankelijke wijze te 
laten monitoren. Dit kan de interpretatie van de resultaten in de toekomst wellicht 
krachtiger maken. Het betreft daarmee een verfijning van deze factor. 
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4.  METHODEN 

4.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de gehanteerde methoden van onderzoek. 
Overigens is in hoofdstuk 6 een tabel opgenomen waarin alle verschillende invalshoeken 
en methoden ter validatie van de uitkomsten (datatriangulatie) en beperkingen in 
samenhang wordt recapituleerd. Dit hoofdstuk 4 richt zich op het verrichte onderzoek ter 
toetsing van het theoretisch kader door een expert-panel en het praktijkonderzoek in de 
regio Westland, Schieland en Delfland. Hierbij wordt allereerst ingegaan op het 
onderzoeksdesign en vervolgens op een beschrijving van de selectie van de 
onderzoekspopulatie. Afgesloten wordt met de datacollectie en – analyse.  

 
4.2 ONDERZOEKSDESIGN 
 
Dit onderzoek betreft een explorerend kwalitatief onderzoek.  

Ten aanzien van de validatie van het theoretisch kader (hoofdstuk 2) is het instrument 
van een`expert-panel’ ingezet. Het expert-panel bestaat uit: 

Institute of Health Policy and 
Management (iBMG) 

Frank Eijkenaar Promovendus 

Jan van Es Instituut Marc Bruijnzeels Directeur 
KPMG Plexus David 

Ikkersheim 
Senior Manager 
Promovendus 

Raad voor de Volksgezondheid 
en Zorg (RVZ) 

Rien Meijerink Voorzitter 

 
In paragraaf 5.2 zijn de gestelde vragen aan de experts en de hierop gekregen feedback 
beschreven. Dhr. Eijkenaar is gevraagd gezien zijn rapport over uitkomstbekostiging 
waarin ook de in hoofdstuk 3 beschreven Kaiser Permanente en Blue Cross Blue Shield 
aan bod komen. Dhr. Bruijnzeels is directeur van het Jan van Es Instituut die kan worden 
beschouwd als de voorloper op het gebied van populatiemanagement in Nederland. Dhr. 
Meijerink is voorzitter van de RVZ die (zoals beschreven in paragraaf 2.3) een rapport 
heeft uitgebracht waarin populatiegerichte zorg een belangrijke plaats inneemt. Dhr. 
Ikkersheim is een algemeen expert bij een gerenommeerd adviesburo en is geadviseerd 
door de opleiding. Tevens is de vertegenwoordiger/auteur van het Population Health 
Management Framework benaderd om inzichten te valideren rondom het framework. De 
vice-president van het Care Continuum Alliance – J.May Phd, MPH heeft met name haar 
feedback gegeven op de tabel (bijlage 2) waarin het framework wordt vergeleken met 
het (Expanded) Chronic Care model.  
 
Oorspronkelijke doelstelling van het praktijkonderzoek was dat er een systematische 
toets zou plaatsvinden of de praktijk in regio Westland, Schieland en Delfland de factoren 
herkend als relevant.  Met als vervolgvraag of die toepasbaar/haalbaar worden geacht. 
Hiervoor is een vragenlijst opgesteld (bijlage 6) geent op de ontwikkelde lijst met 
factoren. De toetsing van deze vragenlijst is uitgevoerd door een proefinterview te 
houden met één van de partijen uit de onderzoekspopulatie. Hieruit bleek dat een 
systematische toets niet haalbaar was. Doordat de regio zich nog bevindt in fase 1 van 
initiatie en ontwerpfase (Minkman) is de vragenlijst aangepast (bijlage 5) en zijn niet alle 
factoren systematisch voorgelegd aan de bestuurders. De  focus heeft gelegen op de 
factoren behorende bij de eerste fase volgens Minkman.  
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Indirect is het belang van het onderverdelen van de factoren naar fasen en prioritering 
hiermee voor een deel zichtbaar geworden. De interviews zijn gehouden op basis van 
semi-gestructureerde vragenlijst. 
 
Kwalificatie van het veldonderzoek is volgens Hutjes et al 1992: 

 Gericht op …. 
Problemen 

Explorerend/ 
Toetsend 

Aantal 
variabelen 

Controle- 
mogelijkheid 

Veldonderzoek Beschrijvings- 
Problemen 

Explorerend 
Eventueel 
toetsend in de 
zin vergelijkend 

Matig  Zwak 

 
Het verrichte veldonderzoek heeft een explorerend karakter. De beperking van het 
onderzoeksdesign is dat het veldonderzoek beperkt is tot een eenmalig interview. In 
hoofdstuk 6 zijn er aanbevelingen gedaan gericht op vervolgonderzoek. Een validatie van 
het praktijkonderzoek is dat het uitmondt in een discussienota die geagendeerd zal 
worden in de overlegstructuur (cooperatie) die de onderzoekspopulatie gezamenlijk 
heeft. Hiermee samenhangend wordt er bij de aanbevelingen gepleit voor een 
longitudinaal onderzoek zodat die validatie ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. 

 
 
4.3 ONDERZOEKSPOPULATIE 
 
De onderzoekspopulatie bestaat uit de bestuurders uit de regio Westland, Schieland en 
Delfland. Zoals in de inleiding beschreven is dit onderzoek opgestart naar aanleiding van 
de coöperatie Vlietlandziekenhuis. Deze coöperatie was de inspiratiebron om kennis te 
maken met het Vlietlandziekenhuis en de betrokken partijen. Hieruit kwam na 
gesprekken het onderwerp populatiemanagement naar voren. Er lag een concept 
discussiedocument genaamd “op weg naar gebiedsgebonden zorg”, waarin ook werd 
gerefererd aan het eventueel opteren voor het vormen van een proeftuin 
populatiemanagement. 

De onderzoekspopulatie is dan ook qua scope beperkt tot de deelnemers in de 
oorspronkelijke coöperatie: 

Verzekeraar DSW Chris Oomen Bestuurder 
Vlietlandziekenhuis Aad de Groot Bestuurder 
Argos Ton Bakker Bestuurder 
Frankenland Groep Ben de Koning Bestuurder 
Zonnehuis Groep Mark Janssen Bestuurder 
Zorggroep Eerste Lijn Bram Sprij Huisarts 

Voormalig bestuurder a.i 
 
De afweging is geweest om met professionals van een organisatie te spreken of 
bestuurders. We hebben gekozen om de bestuurders te interviewen. De doelstelling van 
het onderzoek richt zich op de relevante factoren bij het organiseren en inrichten van 
populatiemanagement. Deze vraagstelling en de aard van de factoren zijn dusdanig 
breed qua aard en problematiek dat we hebben geconcludeerd dat in deze fase van het 
onderzoek logischer was om de bestuurders te interviewen. Een mogelijk 
vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de professionals om vervolgens de 
uitkomsten te vergelijken. 
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4.4 DATACOLLECTIE EN –ANALYSE 
 
Als voorbereiding op de opzet van het onderzoek is er op informele basis gesproken met 
de projectleider Populatiemanagement binnen Achmea. Daarnaast is er een congres 
bezocht Eerste Lijn georganiseerd door het Jan van Es instituut. Er is daarbij ook 
gesproken met een docent van de leergang Populatiemanagement van datzelfde 
instituut.  

Tevens is er contact gelegd met de projectmanager van de vier grote steden. Vanuit de 
GGD-en wordt er gezocht naar meer informatie over populatiemanagement. De concept-
hoofdstukken theoretisch kader hebben we informeel uitgewisseld. Tevens hebben we 
geprobeerd contact te leggen met de projectleider VWS proeftuinen populatie-
management. Dit is helaas tot op heden niet gelukt. Ons gezamenlijk streven om de 
proeftuinen te analyseren aan de hand van de lijst factoren is derhalve niet gerealiseerd. 
(Het maakte overigens ook geen onderdeel uit van de onderzoeksopzet).  Het idee is om 
een denktank op te richten. Ook hierbij treden we gezamenlijk op. Helaas zullen we de 
uitkomsten niet meer in deze thesis mee kunnen nemen. We zullen echter wel de 
programmadirecteur van de opleiding blijven informeren om te bezien of er wellicht 
mogelijkheden zijn voor vervolgonderzoek.  

De datacollectie veldonderzoek is derhalve formeel beperkt gebleven tot de hiervoor in 
paragraaf 4.3 beschreven onderzoekspopulatie. Via een web-site search hebben we ons 
voorbereid op de interviews. De verwerking van interviewresultaten is gericht op het 
borgen van anonimiteit.  

In de bijlage zijn 2 vragenlijsten opgenomen. De eerste versie sloot het meest aan bij de 
oorspronkelijke opzet om gestructureerd de verschillende factoren door te lopen op 
relevantie en haalbaarheid/toepasbaarheid. Bij de validatie-fase (een test-interview) 
bleek dat deze vragenlijst niet goed werkbaar is als de geïnterviewde niet reeds goed is 
ingevoerd op het onderwerp populatiemanagement. We zien het als een nuttig 
instrument dat wellicht bruikbaar is voor de proeftuinen om de strategische agenda en  
projectenkalender te definiëren. We zullen het (bijlage 6) als zodanig ook gaan 
aanbieden aan de projectleider bij VWS.  

Voor dit onderzoek zelf is de vragenlijst aangepast (bijlage 5). Hierbij hebben we het 
voorbeeld van Gesundes Kinzigtal verwerkt in de vragenlijst en in de vragenlijst meer de 
focus gelegd op de factoren rondom fase 1 van initiatie en ontwerp volgens Minkman. We 
hebben gekozen voor Gesundes Kinzigtal gezien het europees karakter en het feit dat het 
– in de termen van Leutz (paragraaf 2.4) geen volledige organisatorische integratie is 
(lees: 1 grote fusie).  

Van elk interview is een gespreksverslag gemaakt. De resultaten zijn – gebundeld en niet 
naar de respondent afzonderlijk herleidbaar - in het volgende hoofdstuk weergegeven. 
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5.  RESULTATEN 

5.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de toetsing van het theoretisch kader 
(hoofdstuk 2) door experts en het praktijkonderzoek bij stakeholders in de regio WSD.  

 

5.2 RESULTATEN CONSULTATIE EXPERT-PANEL 

De experts zijn gevraagd om onderstaande vragen te beantwoorden ten aanzien van het 
theoretisch kader. Twee van de vier experts hebben de vragen rechtstreeks beantwoord. 
Eén expert heeft feedback gegeven via het plaatsen van opmerkingen in het document 
zelf. Eén expert heeft geantwoord op hoofdlijnen via een e-mail.  

 Is de hoeveelheid aandacht en toelichting evenwichtig verdeeld over de 
juiste modellen, frameworks en literatuur ?   

 
Het antwoord hierop is bevestigend. Eén expert zet vraagtekens bij de koppeling die in 
het theoretisch kader gemaakt is tussen de fasen van Minkman en de dimensies van 
integratie van Fulop. Hierbij stellen wij op basis van de analyse van het model van 
Minkman dat in de initiatiefase vooral de nadruk ligt op de factoren samenhangend met  
normatieve en systeemintegratie en vervolgens op  factoren van de organisatorisch en 
functionele integratie.  De expert stelt echter dat de lokale setting veel bepalender is 
voor welke dimensie eerder aan bod komt. Hierbij wordt het voorbeeld gemaakt van 
gemeenschappelijke huisvesting en ict. Daarnaast refereert dezelfde expert naar de 
professionele integratie. De expert ziet de samenwerking op de klinische, 
zorginhoudelijke as vaak een belangrijk startpunt voor verdergaande samenwerking 
vanuit de zorgketengedachte. Als reactie hebben we ervoor gekozen om deze feedback 
alleen in dit hoofdstuk te verwerken en niet reeds in het hoofdstuk twee theoretisch 
kader zelf. Zowel de stellingname van de expert als degene die is ingenomen in dit 
onderzoek zijn nog niet algemeen geaccepteerd. Onderzoek doen is ook stelling innemen. 
Het is onze overtuiging dat de aanleiding om in gesprek te raken over 
populatiemanagement weliswaar vanuit diverse geledingen kan komen, maar dat zodra 
dit punt bereikt is, de nadruk zou moeten komen te liggen op bredere bestuurlijke 
vraagstukken. Hierbij doelen we dan op factoren als gezondheidswinst als doel en gericht 
zijn op een integrale benadering van preventie en cure (gezondheidslevensloop).  
Een andere expert noemt nog modellen als Managed competiton en Value based 
competition. Beiden zijn niet naar voren gekomen bij de zoektermen die we hebben 
gebruikt en hebben beschreven in de bijlage `verantwoording literatuuronderzoek’. 
Derhalve hebben we deze suggesties niet verwerkt in dit onderzoek. We hebben er voor 
gekozen de reactie wel op te nemen in dit hoofdstuk zodat het in een eventueel 
vervolgonderzoek alsnog overwogen kan worden.  

 
 Is de opbouw van het hoofdstuk logisch en voldoende beargumenteerd ? 

 
Reacties van de experts was met name de volgorde van de paragrafen. Die reacties 
hebben we verwerkt. 
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 Uitkomsten: Acht u de aldaar genoemde factoren relevant en voldoende 

concreet ? Mist u zaken ?  
 

De experts achten de factoren relevant en herkenbaar. Een expert vroeg zich af of de 
argumentatie van factor 11 t/m 17 niet verder onderbouwd zou kunnen worden.        
Onze overweging bij deze reactie is dat de factoren zijn ontleend aan Suter et al (2009) 
`Ten key principles for succesful Health Systems Integration’. In meerdere publicaties 
wordt naar dit artikel verwezen (science citation index)6. De factoren komen ook terug in 
de diverse stukken die de Care Continuum Alliance uitgeeft. De andere experts hebben 
hierover geen uitspraken gedaan. De auteurs zijn zich er echter wel van bewust dat de 
publicaties van de CCA tot dusver nog onvoldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd. 
Derhalve is het relevante feedback om als aandachtspunt mee te nemen in vervolg-
onderzoek. Op dit moment is er, naar de mening van de auteurs, voldoende 
argumentatie deze factoren te behouden in dit stadium van explorerend onderzoek. 
 
Eén expert gaf aan dat hij de factoren mededingingsbeleid en de regisseurrol mist. Een 
andere expert gaat ook in op de regisseursrol en noemt daarnaast bekostigingsopties. 
Hierop hebben we als volgt gereageerd: “We hebben nu bekostiging als aparte factor 
benoemd (factor 10). We hebben bewust geabstraheerd om hier de diepte in te gaan 
omdat je er een separaat onderzoek aan kan wijden. Factor 1 en 2 gaan in op 
gezondheidswinst als doel en gezondheidslevensloop van een populatie als ambitie 
(factor 1) en populatieidentificatie (fasctor 2). Conceptueel nemen we de stelling in dat 
het niet uitmaakt wie die intiatiefnemer of regiehouder is zolang er maar sprake is van 
een duidelijke ambitie en afbakening (factor 1 en 2) met een duidelijke definiering van de 
gewenste uitkomsten (factor 5) met een goede governance (factor 12). In de praktijk zal 
die afbakening sterk afhankelijk zijn van de deelnemers en de initiatiefnemer: de scope 
van populatiemanagement zal in de praktijk dan ook divers zijn”.  
Een laatste reactie is de suggestie om bij de factoren onderscheid te maken in enerzijds 
factoren die kenmerkend zijn voor een model en anderszijds oorzaken van het ontstaan 
van die factoren. Wij onderschrijven de relevantie van dit onderwerp en hebben het dan 
ook opgenomen in het hoofdstuk aanbevelingen. 
 

 Als ordening zijn de dimensies van Fulop gehanteerd. Is dit een 
voldoende behulpzame ordening voor het weergeven van de factoren bij 
populatiemanagement of is er een alternatief die u liever gehanteerd zou 
zien ? 

Een reactie was dat Fulop een prima model is voor de ordening en presentatie van de 
uitkomsten en dat het ook veel gebruikt wordt in de literatuur. Een andere reactie was de 
overweging om de factoren te groeperen langs thema’s als governance, organisatie, 
monitoring, financiering en implementatie. De auteurs vinden dit een interessante 
gedachte. Het is de auteurs echter niet duidelijk waarop deze indeling dan gebaseerd is.  

De reacties zijn een goed spiegelbeeld van onze worsteling bij het onderzoek soms. We 
hebben enerzijds de ambitie om een bijdrage te leveren in de theoretische zin en 
anderszijds in de praktische zin. Het nadeel van de dimensies van Fulop is dat je die 
moet kennen om de ordening ook echt als helpend te ervaren. Iemand uit de praktijk zal 
dat derhalve als minder helpend ervaren dan iemand die zich bezig houdt met beleid op 
het nivo van bestuur of de wetenschap. We hebben gekozen de indeling van Fulop te 

                                                            
6 http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index/  data from over 3,700 of 
the world's leading scientific and technical journals across 100 disciplines 
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handhaven en de praktijk (regio WSD) te helpen door een discussienota te maken ter 
agendering in de coöperatie. Tegelijkertijd is het een interessante aanbeveling voor 
verder onderzoek om de factoren op een andere manier in te delen die meer aansluit bij 
de kennis in het werkveld van de praktijk. 

 

5.3 RESULTATEN INTERVIEWS 

De resultaten van de interviews worden geclusterd weergegeven, op basis van de 
indeling in de dimensies van integratie volgens de indeling van Fulop. Het zijn deze 
dimensies die ook de basis vormde voor de semi gestructureerde interviews met de 
bestuurders van zorginstellingen/financierder in de regio. De resultaten van de interviews 
worden hierna geclusterd en geanalyseerd weergegeven, waarbij steeds kort de factoren 
van die dimensies staan genoemd in het begin van de paragraaf. 

Het accent bij deze interviews heeft gelegen op factoren rondom de normatieve, 
systemische en functionele integratie dimensies. Deze factoren stonden centraal tijdens 
de interviews, meer dan de overige factoren. Dit heeft te maken met het feit dat de 
instellingen in deze regio zich in een verkennende fase bevinden ten aanzien van de wijze 
waarop ze samenwerken.   

 
 Normatieve  en systeem integratie  

 
Deze dimensies betreffen het formuleren van de gezamenlijke ambities richting populatie 
management, definiëren van de uitkomsten, het organiseren en inrichten van een 
leidende coalitie, de beoordeling en risico’s van/in een populatie, de cliënt betrokkenheid 
en de uitkomstmonitoring.  
 
De respondenten geven allen aan bereid te zijn na te denken over het organiseren van 
zorg in nauwe samenwerking met de andere zorgaanbieders. Ze kunnen allemaal 
voorbeelden noemen van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen die de 
zorg kwalitatief beter maakt. Ze zijn dan ook allemaal bereid te spreken met andere 
bestuurders over dergelijke samenwerkingsverbanden en verwijzen naar de bestaande 
coöperatie, waarin dergelijke initiatieven tot stand moeten komen. Deze coöperatie is 
recentelijk opgezet, maar heeft op dit moment nog geen concrete plannen tot 
samenwerking opgeleverd. Er is in de regio nog niet nagedacht over een risico- 
stratificatie om de zorgbehoefte beter in kaart brengen. Een beoordeling van de te 
behandelen populatie is er nog niet.  

De bestuurders van instellingen die veel ouderenzorg leveren in de regio geven wel aan 
dat de zorg omtrent deze doelgroep mogelijk kansen biedt voor verbetering. De meeste 
respondenten benadrukken hierbij dat de zorgconsumptie voor deze doelgroep de meeste 
zorgkosten in de regio met zich meebrengt. De visie op zorg voor deze ouderen verschilt 
echter tussen de zorginstellingen, waarbij wordt uitgegaan van een meer medisch model, 
danwel een model dat uitgaat van het ondersteunen van gezondheid in die doelgroep.  

De respondenten benadrukken het belang van meer samenwerking, maar noemen ook 
belemmeringen die intensievere samenwerking in de weg staat. Dit betreft bijvoorbeeld 
verschil in zorgvisie. Alle respondenten beseffen dat het wegnemen van de schotten in de 
zorg mogelijk kan leiden tot een krimp van het eigen bedrijf. Twee van de respondenten 
noemen dit ‘de moed of lef’ die een bestuurder van een zorginstelling in deze tijd moet 
hebben. Andere respondenten zien een mogelijke krimp van het eigen budget of de eigen 
productie als een ‘noodzakelijk kwaad’, zolang zij maar aan kunnen tonen dat dit ‘offer’ 
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gemaakt moeten worden om de zorg als geheel beter en efficiënter te kunnen maken 
voor de patiënt in die regio. Er zijn ook bestuurders die aangeven dat het op dit moment 
niet mogelijk is verregaande vormen van samenwerking, met ontschotting tussen de 
organisaties, te realiseren, wanneer dit een directe vermindering van de omzet zou 
betekenen. Tegelijkertijd zijn alle respondenten bereid te werken met een startbudget, 
die dit risico mogelijk zou kunnen wegnemen. 

Onder de bestuurders is er geen leidende coalitie die intrinsiek overtuigd is van het 
concept van het model van populatiemanagement. Het wordt ervaren als grotesk en 
geassocieerd met supra-organisaties. Meerdere respondenten gebruikten de term “begin 
klein”. Wel formuleren zij de ambitie met elkaar te verkennen waar mogelijk op korte 
termijn al kansen liggen om de zorg beter te organiseren. 

 

 Organisatorische en service integratie 

Deze dimensie betreft het niveau van organisatorische integratie van de verschillende 
instellingen, het interdisciplinair samenwerken, de wijze waarop professionals 
meedenken, stakeholders voldoende gerepresenteerd zijn en in welke ontwikkelfase de 
regio zich bevindt. 

Twee van de respondenten kennen de buitenlandse modellen van populatie- 
management. Beiden geven aan dat een dergelijke verregaande vorm van samenwerking 
tussen instellingen en financiers in deze regio niet mogelijk is op dit moment. Twee 
andere respondenten noemen zelfs dat ze niet geloven in het concept van populatie- 
management. Zij noemen allebei dat samenwerking tussen instellingen ‘dynamisch’ moet 
zijn. Het betreffen naar hun mening altijd tijdelijke samenwerkingsverbanden die 
ontstaan vanuit opportunisme, maar ook weer stoppen wanneer de meerwaarde van de 
samenwerking niet meer gerealiseerd wordt. In weze hebben ze het hier echter niet over 
hun visie van wel/niet haalbaarheid van het concept populatiemanagement. Wel  spreken 
ze impliciet hun voorkeur uit over de invulling van de factor service integratie (F18): 
linkage, coordination of volledige integratie. 

Alle respondenten noemen dat het van groot belang is om professionals al vroegtijdig te 
betrekken bij het organiseren van samenwerkingsverbanden. Op dit moment is het 
echter nog te vroeg om de professionals actief te betrekken bij het opzetten van 
samenwerkingsverbanden omtrent bijvoorbeeld de doelgroep ouderen. 

Alle respondenten zijn het er over eens dat de zorg inzake de doelgroep ouderen in de 
regio beter kan. De twee bestuurders van ouderenzorginstellingen geven aan dat daartoe 
nodig is dat de ouderenzorginstellingen beter samenwerken met het ziekenhuis en de 
eerstelijns praktijken. Zij geven aan dat het beter organiseren van de zorg in de 
huisartspraktijk ervoor kan zorgen dat ouderen minder snel een ziekenhuisopname of 
heropname nodig hebben. Dit betreft een vorm van preventie aan de voorkant van het 
ziekenhuis door de huisarts hierin beter te ondersteunen. Een bestuurder opperde de 
mogelijkheid om specialisten in de eerste lijn spreekuren te laten draaien om dit mogelijk 
te maken. 

Een andere bestuurder van een ouderenzorginstelling noemt als voorbeeld van een 
dergelijk samenwerkingsverband voor de doelgroep ouderen het gezamenlijk opzetten 
van een ‘transfer buro’. Dit betreft een loket dat patiënten begeleid vanuit het ziekenhuis 
naar revalidatie en ouderenzorginstellingen. Genoemd wordt dat een dergelijk 
transferburo op korte termijn al voor resultaten kan zorgen. De inrichting van een 
dergelijk transferburo is dan dusdanig dat de kwaliteit van zorg en welzijn voor de 
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patiënt het leidende principe is waarbij de besluitvorming losgekoppeld is van 
verantwoordelijkheden ten aanzien van het realiseren van een `bedbezetting’ bij de 
diverse voorzieningen/instellingen. Dit omvat onder andere de afweging wel/niet thuis 
revalideren.  

De respondenten zijn het er allen over eens dat het realiseren van dergelijke korte 
termijn projecten om de zorg efficiënter te organiseren in de regio mogelijk is. Een 
bestuurder geeft aan bovenstaand concept van een dergelijk bureau in te gaan brengen 
in de coöperatie vergadering om de haalbaarheid ervan te verkennen. 

 

 Functionele integratie 

Deze dimensie betreft enkele belangrijke randvoorwaardelijke factoren betreffende de 
financiering, de uitkomstbekostiging en de data integratie. 

Alle respondenten geven aan bereid te zijn in een samenwerkingsverband te investeren 
met bijvoorbeeld een startbudget.  

De meeste respondenten verwijzen naar het eerdere samenwerkingsverband, dat tot 
doel had het Vlietland ziekenhuis voor een faillissement te behoeden, vanuit de gedachte 
dat het van groot belang was dat er een algemeen ziekenhuis in de regio zou blijven 
bestaan. De respondenten geven aan het niet erg gevonden te hebben dat deze 
coöperatie uiteindelijk niet echt gestart is, omdat het ziekenhuis door deze 
samenwerking wel in staat is geweest het faillissement te voorkomen. Enkele 
bestuurders uiten hierover hun zichtbare trots. Daarnaast wordt genoemd dat de 
samenwerking met het ziekenhuis daarmee duurzaam is verbeterd.  

De respondenten geven aan dat het doel van het opzetten van samenwerkingsverbanden 
voor specifieke doelgroepen in eerste instantie een kwaliteitsverbetering van de zorg 
moet betekenen, niet een bezuiniging. Twee respondenten lichten toe dat 
samenwerkingen moeilijker van de grond zullen komen, wanneer deze ingezet worden 
vanuit bezuinigingsmaatregelen. Afspraken over de omzet en productie moet dan ook 
gemaakt worden vanuit een meerjaren optiek. Alle respondenten ondersteunen dit. 

Ten aanzien van de integreren van data wijzen de bestuurders naar de leidende rol hierin 
van de ICT afdeling van DSW. Deze afdeling, die men zeer goed geoutilleerd acht, heeft 
in het verleden al vaker de helpende hand uitgestoken naar instellingen die dit nodig 
hadden. Het betreft hier zowel ouderenzorginstellingen als het Vlietland ziekenhuis die 
door deze ICT afdeling is geholpen. De instellingen spreken elkaar periodiek over hun ICT 
ontwikkelingen maar zijn er - tot op heden  - niet in geslaagd de systemen op elkaar af 
te stemmen. Geen van de bestuurders denkt dit op korte termijn te kunnen realiseren. 
Wel onderkennen de respondenten het belang van de integratie van data naar zowel de 
patiënt als de hulpverlener. Zij spreken over de waarde van transparantie en zien hierin 
geen bedreiging. 
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 Klinische integratie 

De klinische integratie betreft de wijze waarop de cliënt centraal staat, met protocollen 
gewerkt wordt, specifieke interventies worden ingezet en de onderlinge peer-review van 
professionals. 

De respondenten zijn op dit moment nog niet zover dat zij kunnen aangeven welk 
klinisch niveau van integratie op dit moment haalbaar is. Een ambitie in die richting 
kunnen zij nog niet formuleren, anders dan het benoemen van het verbeteren van de 
zorg voor de doelgroep ouderen. Wel stellen alle respondenten dat het belang van de 
patiëntenpopulatie zwaarder moet wegen dan het belang van de organisatie.  

Helder omschreven ideeën over de wijze waarop deze zorg dan moet verbeteren vanuit 
elementen van preventie, zorgcoördinatie, disease management en patiënt 
betrokkenheid of zelfmanagement, zijn er nog niet.  

Het is op dit moment ook nog niet duidelijk welke uitkomsten nu precies kunnen worden 
gerealiseerd door het integraal benaderen van de zorg voor ouderen, anders dan de 
korte termijn kansen die hierboven reeds zijn beschreven. In de regio zijn op dit moment 
ook nog geen specifieke richtlijnen of protocollen voor de integratie van zorg voor 
ouderen. Wel zijn er in de regio richtlijnen geschreven ten aanzien van de zorg voor zeer 
specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de diabetes patiënt. Het betreft hier de 
zogenaamde keten DBC’s. 

 

 Conclusie van het praktijkonderzoek 

Aanleiding voor het praktijkonderzoek is de deelvraag:  
“Achten de coöperatieleden de uit de theorie geïdentificeerde relevante factoren voor het 
organiseren en inrichten van populatiemanagement in de regio Westland, Schieland en 
Delfland toepasbaar/haalbaar ?”.  

Er is voor gekozen om de beantwoording hiervan verder uit te werken in hoofdstuk 6 
`Conclusies, discussie en aanbevelingen’. Reden hiervoor is dat de conclusie nadrukkelijk 
is verbonden met een discussie. Er is namelijk nu nog geen eenduidig ja of nee als 
antwoord te geven op deze deelvraag. 
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6. CONCLUSIES, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 
 
Beoogd is om dit hoofdstuk zo veel mogelijk een zelfstandig leesbaar onderdeel van het 
rapport te laten zijn. We beginnen derhalve met de definitie van Populatiemanagement 
zoals gehanteerd in dit onderzoek: 

 

In dit laatste hoofdstuk zijn de conclusies, discussie en aanbevelingen opgenomen. We 
benoemen eerst de doelstelling van het onderzoek en de gehanteerde validaties en 
beperkingen van het onderzoek. In de conclusies worden onder meer de `eindproducten’ 
van het onderzoek benoemd. In het onderdeel discussie worden de inzichten van het 
onderzoek gerecapituleerd in combinatie met een beschrijving van mogelijke 
overwegingen. De aanbevelingen vloeien voort uit die overwegingen en de beperkingen 
van het onderzoek.  

 
DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
 
Allereerst een terugblik op de doelstelling van het onderzoek: 
 
Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming (organiseren en inrichten) van 
populatiemanagement in het algemeen en in de regio Westland, Schieland en Delfland in 
het bijzonder (bij de betrokken coöperatiepartners verzekeraar, ziekenhuis, zorggroep 
eerste lijn, verzorg- en verpleeghuizen), door inzicht te geven in de relevante factoren 
van de organisatie en inrichting van populatiemanagement. 
 
Bijdrage in theoretische zin 
Het onderzoek wil een bijdrage leveren aan de discussie en theorie in Nederland rondom 
het concept populatiemanagement.  
 
Bijdrage in praktische zin 
Het onderzoek wil een bijdrage leveren aan de samenwerking en ontschotting van zorg in 
de regio Westland, Delfland en Schieland (met als bovenliggend doel zorgverbetering en 
minder kosten). Dit doen we onder andere in de vorm van een discussienota aan de 
leden van de coöperatie.  
 
 

“Populatie management is een set van diensten en interventies gericht op 
gezondheidsbehoeften op alle punten van het continuüm van gezondheid en welzijn 
door participatie, betrokkenheid en gerichte interventies rondom de/een populatie”.  
 
De kerncomponenten omvatten populatie-identificatie, populatie 
gezondheidsbeoordeling, populatie risicostratificatie, betrokkenheid en communicatie, 
interventies en uitkomstmonitoring. De interventies omvatten: preventie, zorg- 
coördinatie, disease en case management.  
 
Diseasemanagement  is:  focus van de zorg ligt op hoog gezondheidsrisico patiënten 
met één of meer chronische ziekten. Het richt zich op het integraal organiseren van 
zorg rondom die complexe cliënt.  
 
Casemanagement is: focus op de acute fase van zorg 
 



 

                                                                                                                                                                                    Pagina 53 

VALIDATIES EN BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 
 
In het onderzoek is er gestreefd naar datatriangulatie. Er is met andere woorden voor 
gekozen om vanuit verschillende invalshoeken het onderzoek te verrichten naar de 
factoren bij populatiemanagement. Hierbij zijn tegelijkertijd ook beperkingen van 
toepassing, die hieronder staan genoemd. Een deel van deze beperkingen heeft geleid tot 
aanbevelingen. 
Invalshoek/methode Toepassing Beperking 
Literatuuronderzoek  Er is een search gedaan op de 

database van het Erasmus (sEARch). 
http://www.eur.nl/ub/english/  
search/seurch/seurch_manual/ 
 
 
 
Centraal staat het Population Health 
Management framework. De factoren 
zijn indirect gevalideerd door een 
vergelijking te maken met andere 
modellen (paragraaf 2.3), waaruit 
blijkt dat ze grote onderlinge 
samenhang vertonen. 
 

De search omvat een beperkt aantal 
zoektermen in de database van het 
Erasmus. Zie de verantwoording in 
bijlage 1. 
 
Centraal staat het Population Health 
Management framework. Dit is (net 
als de overige modellen die uit de 
search naar voren kwamen) geen 
evidence-based framework. Het is 
practice-based, opgesteld door het 
Care Continuum Alliance uit Amerika 
met toonaangevende leden als 
Kaiser Permanente en Blue Cross 
Blue Shield.  
 
De lijst van factoren is primair 
gebaseerd op bovenstaand 
framework uit het buitenland met 
een validatie aan de hand van drie 
toonaangevende voorbeelden van 
Populatiemanagement wederom uit 
het buitenland.  

Analyse van een drietal 
voorbeelden van populatie- 
management in het 
buitenland 
 
 
 
 
 

Vanuit de lijst van factoren zijn een 
drietal voorbeelden van populatie-
management in het buitenland 
beschreven ter toetsing of de 
factoren uit de literatuur worden 
herkend in deze voorbeelden dan wel 
of er wellicht nieuwe factoren aan 
het licht komen.  
 
Daarnaast is beoogd om aan de hand 
van de voorbeelden meer inzichtelijk 
te maken hoe de factoren in de 
praktijk zijn vormgegeven.  

De selectie is beschreven in 
paragraaf 3.1 De gehanteerde  
uitgangspunten en methode bieden 
geen waarborgen dat het de beste 
voorbeelden zijn van populatie-
management.  
 
Het zijn voorbeelden uit het 
buitenland waarbij de 
toepasbaarheid op Nederland ter 
discussie kan worden gesteld (zie 
beperking literatuuronderzoek). 
 
Door de voorbeelden vanuit de lijst 
van factoren (zoals gededuceerd 
vanuit het literatuuronderzoek) te 
beschrijven, ontstaat er enerzijds het 
risico van een tunnelvisie, waardoor 
eventuele aanvullende factoren niet 
geïdentificeerd worden en anders-
zijds ontstaat er het risico van 
doelredeneren, waardoor er geen 
factoren afvallen. 

Toetsing theoretisch kader 
door een expert-panel 

De lijst van factoren (en hoofdstuk 
2) zijn voorgelegd aan een viertal 
experts in combinatie met een aantal 
gerichte vragen (zie paragraaf 5.2) 

De selectie van de experts is 
beschreven in paragraaf 4.2 De 
uitgangspunten en gehanteerde 
methode bieden geen waarborgen 
dat het de grootste experts zijn op 
het gebied van Populatie-
management. 
 
Correspondentie is beperkt geweest 
tot mailverkeer. Er hebben geen 
gesprekken plaatsgevonden. 
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Invalshoek/methode Toepassing Beperking 
Interviews met de 
bestuurders van de 
coöperatie Westland, 
Schieland en Delfland (WSD, 
Zuid-Holland) 

Oorspronkelijke doelstelling was dat 
er een systematische toets zou 
plaatsvinden of de praktijk in regio 
WSD de factoren herkend als 
relevant. Hiervoor is een vragenlijst 
opgesteld (bijlage 6) geent op de 
ontwikkelde lijst met factoren. De 
toetsing van deze vragenlijst is 
uitgevoerd door een proefinterview 
te houden met één van de partijen 
uit de onderzoekspopulatie. Hieruit 
bleek dat een systematische toets 
niet haalbaar was (zie beperkingen). 
Indirect is het belang van het 
onderverdelen van de factoren naar 
fasen en prioritering hiermee voor 
een deel zichtbaar geworden.  

 
 
 

De gekozen regio heeft als ambitie  
het uitvoeren van `overstijgende 
gezamenlijke projecten’  met als 
platform een coöperatie. In 
tegenstelling tot de proeftuinen 
(kandidaten) populatiemanagement 
had de regio nog geen expliciet 
gemeenschappelijke ambitie richting 
populatiemanagement. Doordat de 
regio zich nog bevindt in fase 1 van 
initiatie en ontwerpfase (Minkman) is 
de vragenlijst aangepast (bijlage 5) 
en zijn niet alle factoren 
systematisch voorgelegd aan de 
bestuurders. De  focus heeft gelegen 
op de factoren behorende bij de 
eerste fase. 
 
Het is een momentopname. 
 
Per instelling is er maar 1 persoon 
geïnterviewd. Het zou de uitkomsten 
meer verifieerbaar maken als er 
meerdere bestuurders per instelling 
bevraagd worden. Per instelling is er 
maar 1 functie geïnterviewd. Het zou 
de uitkomsten verrijken als er per 
instelling meerdere functies 
bevraagd worden (bijvoorbeeld 
bestuurder én medische functie) en 
er een analyse plaatsvindt hoe de 
uitkomsten zich verhouden binnen 
de instelling en tussen de functies 
over de instellingen heen. 
 

` Believes’  van de auteurs  De `believes’  van de auteurs kunnen de analyse, observaties en 
gevolgtrekkingen hebben gekleurd.  De auteurs van het onderzoek zijn 
geïnspireerd geraakt door het concept populatiemanagement. Gedurende het 
onderzoek hebben zij het ook in de eigen werkomgeving bespreekbaar 
gemaakt als onderdeel van strategiediscussies. Als de persoonlijke mening 
van de auteurs het onderzoek gekleurd heeft,  zal dat zich met name uiten in 
de beschrijving van de drie voorbeelden van populatiemanagement in het 
buitenland en de uitkomsten van het praktijkonderzoek. Het risico is dan met 
name dat er een onbewuste `positieve selectie’ is toegepast bij het lezen van 
de literatuur en het interpreteren van interviews. Vooral de interpretatie van 
de interviews is aan dit risico onderhevig. Dit hebben we proberen te 
ondervangen door gespreksverslagen te maken en de interviews gezamenlijk 
uit te voeren. Het is derhalve van belang dat verder onderzoek onze 
resultaten bevestigd. 
 

Overig Er is schriftelijk en telefonisch contact geweest met de vice-president van het 
Care Continuum Alliance – J. May Phd, MPH ter validatie van de vergelijking 
van het Population Health Management framework met het (Expanded) 
Chronic Care Model zoals opgenomen in bijlage 2. 
 
We hebben in ons onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen kritische 
succes factoren en relevante factoren. We hebben ook geen onderscheid 
gemaakt in enerzijds factoren die kenmerkend zijn voor een model en 
anderszijds oorzaken van het ontstaan van die factoren. 
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CONCLUSIES EN DISCUSSIE 
 

 Eindproducten van het onderzoek 
 
De uitwerking van de onderzoeksdoelstelling en bijbehorende deelvragen hebben feitelijk 
meerdere producten opgeleverd, onderverdeeld in bijdragen in theoretische en in 
praktisch zin: 
 
 
Bijdrage in theoretische zin (in Nederland): 

 
1.    Literatuurstudie naar definities en relevante factoren van populatiemanagement met 
verantwoording van zoekmethoden en zoektermen. 
 
2.    Introductie in Nederland van het Population Health Management framework dat is 
ontwikkeld door de Care Continuum Alliance met als leden toonaangevende voorbeelden 
van Populatiemanagement in het buitenland (Kaiser Permanente, Blue Cross Blue Shield) 
 
3.    Vertaling van het framework in een lijst van relevante factoren bij het organiseren 
en inrichten van populatiemanagement geordend volgens de dimensies van integratie 
van Fulop en prioritering volgens het vierfasen-model van Minkman. 
 
4.    Definiëren van aanbevelingen voor vervolg onderzoeksvragen onder andere op basis 
van feedback van een expert-panel en praktijkonderzoek (zie aanbevelingen). 
 
 
 
Bijdrage in praktische zin: 

 
5.    Een in de praktijk toepasbare lijst van factoren, geordend op de zes dimensies van 
integratie (zie figuur volgende bladzijde). 
 
6.    Een vanuit de lijst van factoren beschreven drietal voorbeelden van populatie-
management in het buitenland die inzichtelijk maken hoe de factoren er in de praktijk uit 
kunnen zien/ hoe ze concreet zijn uitgewerkt (bijlage 3) 
 
7.    Een vragenlijst voor de praktijk waarbij zorgaanbieders/stakeholders kennis kunnen 
maken met het concept populatiemanagement. Een mogelijke doelgroep betreft 
stakeholders die een instrumentarium zoeken om gesprekken over ontschotting in de 
zorg te faciliteren en te operationaliseren (bijlage 5). 
 
8.    Een vragenlijst  voor de praktijk waarbij zorgaanbieders/stakeholders na een eerste 
kennismaking kunnen komen tot een strategische agenda, projectenkalender. Een 
mogelijke doelgroep is bijvoorbeeld de (kandidaten) proeftuinen populatiemanagement 
(bijlage 6). 
 
9.    Verwijzing naar gedetailleerde `Outcome Guidelines' en `Toolkits' ontwikkeld door 
de auteurs van het Population Health Management framework. 
 
10.   De discussienota voor de coöperatievergadering binnen de regio Westland Schieland 
en Delfland (zie aanbevelingen). 
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 Lijst van relevante factoren bij het organiseren en inrichten van 
populatiemanagement 

 
Als finale presentatie van de relevante factoren kiezen we voor de ordening overeen-
komstig de dimensies van integratie van Fulop. Dit naar analogie van de centrale rol die 
de dimensies innemen bij de publicaties van het Jan van Es Instituut, die als voorloper op 
het gebied van populatiemanagement in Nederland kan worden beschouwd. Ten aanzien 
van de indeling doen we ook een aanbeveling voor onderzoek naar mogelijke alternatieve 
indelingen die wellicht meer herkenbaar zijn voor het werkveld van de praktijk. 
 
De lijst is identiek aan die van paragraaf 2.5 Het expertonderzoek en het 
(literatuur)onderzoek van de drie voorbeelden van populatiemanagement uit het 
buitenland hebben niet geleid tot aanpassingen. Daarbij gelden overigens wel de 
beperkingen van het onderzoek zoals hiervoor geschetst.   

 
In de initiatiefase (fase model Minkman) ligt de nadruk primair op de factoren 
samenhangend met de normatieve en systeemintegratie en vervolgens de factoren van 
de organisatorisch en functionele integratie. Zie echter ook de discussievragen hierna. 
 

Organisatorische integratie

Functionele integratie Service integratie

Klinische integratie

Systeem integratie

Normatieve integratie

RELEVANTE  
FACTOREN  

BIJ HET ORGANISEREN
EN INRICHTEN VAN

POPULATIE-
MANAGEMENT

1 Gezondheidswinst als doel en ambitie  gericht op de gezondheidslevensloop van een populatie [F1]
2. Definieer de uitkomsten en maak onderscheid tussen korte, middellange en lange termijn [F6]

3. Leidende coalitie van organiseren en inrichten dienen intrinsiek overtuigt te zijn van het concept:
voorbeeldrol is cruciaal in denken en doen [F17]

1. Populatie-identificatie/ beoordeling en risicostratificatie [F2]
2. Preventie, Zorgcoördinatie, Disease en Case management gericht op gezondheidslevensloop populatie [F3]

3. Clientbetrokkenheid en communicatie [F4]
4. Uitkomstmonitoring [F5]  

1. Financiering gebaseerd op meerjarig 
contract, minimaal drie jaar (ivm 
vertraagde zichtbaarheid bespar-
ingen substitutie en preventie) [F7]

2. Data integratie en –uitwisseling die 
diverse bronnen van informatie met 
elkaar verbinden minimaal van de 
betrokken stakeholders [F9]

3. Populatiegerichte, -
Uitkomstbekostiging [F10] 

4. Start niet met een budgetkorting 
maar investeer via een startbudget 
en extra ondersteuning [F19]

1. Integratieniveau: varieer tussen 
“linkage, coordination en full 
integration”, je kan enkele diensten 
integreren voor de hele populatie, je 
kan alle diensten integreren  voor een 
deelpopulatie, maar je kan niet alle 
diensten integreren voor alle 
populaties. Niet elke subpopulatie 
heeft als zorgaanbod een volledig 
multidisciplinair team nodig [F18] .

1. Client/burger centraal betrokkenheid en 
zelfmanagement zijn cruciaal (waar-onder 
medicijn- en therapietrouwheid) [F8]

2. Evidence-based  protocollen/richtlijnen[F14]
3. Preventie, zorgcoördinatie, disease-

management en casemanagement onderling 
met elkaar verbonden via heldere processen 
(ken de sociale kaart, maak helder wie de 
totaalverantwoor delijkheid heeft tav een 
client/patient) [F15]

4. Onderlinge peer review: commitment om 
hulpverlening te evalueren en te sturen op 
uitkomst-monitoring [F16]

1. Professionals opnemen in de leidende 
coalitie  bij het organiseren en inrichten 
van populatiemanagement [F11] 

2. Governance: borgen adequate 
representatie van alle stakeholders 
[F12]

3. Organisatiestructuur faciliteert het –
waar nodig – interdisciplinair 
samenwerken [F13]

4. Prioriteer bij het organiseren en 
inrichten van populatiemanagement: 
vier fasen ontwikkelmodel Minkman 
[F20]

Zie voor nader uitgewerkte 
richtlijnen, best practices 
(bijv medicatietrouw), 

gedetailleerde meeteenheden etc 
de volgende rapporten van Care 
Continuum Alliance:
-Outcome Guidelines (2010)
-Essential Population Health 
Management Tools for ACOs (april 
2011)
-A Population Health Guide for 
Primary Care Models (oktober 
2012)

Lef
Lef
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 De onderzoeksopzet is vooral gebaseerd op het buitenland. Zijn er geen 
contextuele relevante landelijke factoren? 

    
De lijst van factoren is primair gebaseerd op het Population Health Management 
framework uit het buitenland met een validatie aan de hand van drie toonaangevende 
voorbeelden van populatiemanagement wederom uit het buitenland. Nader onderzoek zal 
moeten uitwijzen of de lijst van relevante factoren inderdaad ook geldt voor de 
Nederlandse situatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verschillen in regelgeving, cultuur, 
wel/niet loondienst van artsen en opleidingen. Als hypothese voor vervolgonderzoek 
zouden we willen stellen: het is niet zozeer de relevantie van de lijst van de factoren die 
wordt beïnvloed door landelijke contextuele factoren als wel de vormgeving/invulling van 
de factoren in de praktijk. Dit blijkt ook uit de geselecteerde drie voorbeelden van 
populatiemanagement in het buitenland (zie bijlage 3). 

 

Overigens geldt ten aanzien van de regelgeving dat we bewust het mededingingsbeleid in 
Nederland buiten de scope van het onderzoek hebben gehouden. Het is echter wel een 
relevant item. Het is te beschouwen als een beinvloedend element van factor 18 
`organisatorische integratienivo’. Tegelijkertijd geldt dat het kabinet heeft gevraagd om 
proeftuinen en bijvoorbeeld als speerpunt in het regeerakkoord het bevorderen van de 
(regionale) samenwerking tussen aanbieders heeft benoemd. Met andere woorden er is 
ruimte om het onderwerp te verkennen. Zolang als criterium het beter organiseren van 
zorg voorop staat en het een positief effect heeft op de maatschappelijke zorgkosten 
staat het licht volgens ons op groen. 

 
 

 Twintig factoren: waar moet je beginnen? 
 
Eén expert zet vraagtekens bij de koppeling die in het theoretisch kader gemaakt is 
tussen de fasen van Minkman en de dimensies van integratie van Fulop. Hierbij stellen 
wij op basis van de analyse van het model van Minkman dat in de initiatiefase de nadruk 
primair ligt op de factoren samenhangend met de normatieve en systeemintegratie en 
vervolgens de factoren van de functionele en organisatorisch integratie. De expert stelt 
echter dat de lokale setting veel bepalender is voor welke dimensie eerder aan bod komt. 
Hierbij wordt het voorbeeld gemaakt van gemeenschappelijke huisvesting en ict.  

De expert ziet de samenwerking op de klinisch, zorginhoudelijke as vaak als een 
belangrijk startpunt voor verdergaande samenwerking vanuit de zorgketengedachte. Als 
reactie hebben we ervoor gekozen om deze feedback alleen in hoofdstuk 5 en 6 te 
verwerken en niet reeds in het hoofdstuk theoretisch kader zelf. Zowel de stellingname 
van de expert als degene die is ingenomen in dit onderzoek zijn nog niet algemeen 
geaccepteerd. Onderzoek doen is ook stelling innemen. Het is onze overtuiging dat de 
aanleiding om in gesprek te raken over populatiemanagement weliswaar vanuit diverse 
geledingen kan komen, maar dat zodra dit punt bereikt is de nadruk zou moeten komen 
te liggen op bredere bestuurlijke vraagstukken. Hierbij doelen we dan op factoren als 
gezondheidswinst als doel en gericht op een integrale benadering van preventie en cure 
(gezondheidslevensloop). Deze conclusie kan je ook trekken uit het buitenlands 
voorbeeld Gesundes Kinzigtal. Alvorens het populatiemanagement in de fase uitvoering 
kwam, lag er een vergaand doorleefde visie bezien vanuit de verschillende stakeholders.  

We hebben geen onderzoek gedaan naar de kosten van het implementeren van 
populatiemanagement anders dan het benoemen dat het beschikken over een 
startbudget een relevante factor is. Bij Gesundes Kinzigtal bedroeg het startbudget € 4 
miljoen. Het zal per situatie verschillen of dergelijke bedragen als materieel (van 
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voldoende omvang) worden beschouwd. Indien dat het geval is dan zullen de afwegingen 
al snel het karakter krijgen van een business case waarin de factoren aan bod komen 
overeenkomstig onze analyse van het model van Minkman (initiatiefase). Pas na 
besluitname zal dan de dimensie klinische integratie overeenkomstig het concept 
Populatiemanagement worden ingericht. De procesgang van samenwerking binnen regio 
Westland, Schieland en Delfland sluit hier op aan. Tegelijkertijd geldt echter dat daar 
wetenschappelijk gezien geen generaliseerbare conclusie aan ontleend kan worden. 

Eén van de experts (paragraaf 5.2) deed de suggestie om bij de factoren verder 
onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg relaties. Een voorbeeld is dat 
dataintegratie (F9) een belangrijke randvoorwaarde of input is om risicostratificatie (F2) 
of uitkomstmonitoring (F5) te realiseren. Dit advies is opgenomen in de aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek. De oorzaak-gevolg relaties werpen waarschijnlijk ook nieuw licht 
op de prioritering. Die zijn namelijk nu gedaan op het nivo van de dimensies en niet per 
factor. Een hiermee samenhangend thema is het onderscheid tussen kritische 
succesfactoren en relevante factoren. Een eerste aanwijzing hierbij kunnen de 
overeenkomsten en verschillen zijn van de voorbeelden van populatiemanagement in het 
buitenland (zie bijlage 3). In alle drie de voorbeelden is er bijvoorbeeld sprake van: 
- een nauwe samenwerking tussen zowel zorgaanbieders als verzekeraars/ financiers;  
- langerlopende financiële overeenkomsten; 
- investeren in een startbudget; 
- aandacht voor (onafhankelijke) uitkomstmonitoring; 
- verregaande vorm van integratie van datasystemen. 
Duidelijke verschillen zijn er ten aanzien van de invulling van de serviceintegratie (F18) 
die varieert van het vormen van 1 organisatie tot het organiseren van verbindingen 
tussen organisaties.  
 
 

 Het spanningsveld van theorie en praktijk: niet beginnen met 20 factoren 
maar met 1 vereenvoudigd concept onder de noemer `ontschotting’ ? 

 
Dit onderzoeksrapport is opgesteld vanuit de opdracht om een afstudeerthesis te 
schrijven vanuit de opleiding MBA-Health. Dit stelt eisen aan methodische opzet en 
uitwerking. Die moet wetenschappelijk verantwoord zijn. Tegelijk dient het onderzoek 
praktisch relevant te zijn. Dit laatste vertalen de auteurs van dit onderzoek als “het 
onderzoek moet zijn uitwerking hebben op de praktijk van de zorg”. Dit betekent in het 
kader van het onderzoek dat we een drietal persoonlijke doelstellingen voor ogen 
hebben: 

1. We willen graag dat het rapport wordt gelezen door het werkveld van de 
wetenschap; 

2. We willen graag dat het rapport wordt gelezen door het werkveld van de 
praktijk; 

3. We willen graag dat de relevante conclusies bijdragen aan de kwaliteit van de 
zorg in de regio Westland, Schieland en Delfland. 

 
Dit heeft geleid tot de volgende consessies: 
 
We hebben de twintig factoren geordend volgens de dimensies van Fulop. Door de 
experts (vanuit de wetenschap) wordt bekrachtigd dat dit inderdaad een veelgebruikte 
ordening is. Tegelijkertijd geldt voor het werkveld van de praktijk het nadeel dat je de 
dimensies van Fulop moet kennen om de ordening ook echt als helpend te ervaren. 
Iemand uit de praktijk zal dat derhalve als minder helpend ervaren dan iemand vanuit de 
wetenschap.  
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Vanuit het werkveld van de theorie zou een praktijkonderzoek waarbij de factoren 
systematisch bevraagd en onderzocht worden (bijlage 6) de voorkeur hebben. In de 
praktijk bleek (uit een test-interview) dat dit zou resulteren in een onnatuurlijke 
introductie of implementatie van het concept populatiemanagement. Er is daarom een 
alternatieve vragenlijst opgesteld (bijlage 5) waarbij het voorbeeld uit het buitenland 
(Gesundes Kinzigtal) is geïntegreerd met primair de factoren uit fase 1 van Minkman (zie 
eerdere discussievragen). Dit duitse voorbeeld sluit beter aan bij de nederlandse situatie 
en werd door de bestuurders makkelijker overgenomen. 

In lijn met de vorige alinea luidt onze hypothese dat introductie van de 20 factoren 
vanuit verandermanagement niet de eerste stap is voor een succesvolle start bij de 
introductie of implementatie van het concept populatiemanagement. Dit heeft geleid tot 
de concessie dat we op het voorblad van het rapport en in het voorwoord populatie-
management slechts indirect centraal hebben gesteld. We hebben het dan niet over 20 
factoren. We introduceren daar niet meteen de definitie van populatie-management. Er 
wordt over ontschotting gesproken als aansprekende term. De auteurs realiseren zich 
terdege dat het concept populatiemanagement in theoretische zin (veel) breder is dan 
ontschotting. Wellicht is de causale relatie zelfs omgekeerd. De titel zou dan ook geweest 
kunnen zijn “ontschotting als voertuig voor populatiemanagement”. En zo zijn er nog wel 
wat varianten denkbaar. Wij merkten echter in onze gesprekken dat bij het uitleggen van 
het concept of het onderwerp al snel gedacht wordt vanuit ontschotting. Ontschotting is 
vanzelfsprekend niet het einddoel, maar een (van de) instrumenten om tot betere zorg te 
komen tegen minder kosten. Toch geeft, naar onze mening, ontschotting kort en 
kernachtig weer waar het in Nederland op dit moment om gaat: denken vanuit de 
client/de burger/de populatie over de eigen schotten van de organisatie, regelgeving en 
financieringstromen heen.  
 
Beslissing hierover liggen bij de zorgaanbieders, met de bestuurder voorop. We hebben 
het ook veel over lef. Het vergt lef om eerst met elkaar te praten vanuit de gedachte hoe 
de zorg idealiter wordt georganiseerd rondom een populatie in een regio en dan pas te 
kijken wat dat betekent voor (de capaciteit, omzet, weerstanden (etc) van) de eigen 
instelling. Lef hebben we niet opgenomen als factor. Misschien is dat wel de grootste 
omissie. 
 
In het volgende discussiepunt gaan we nader in op de laatste concessie rondom het 
spanningsveld theorie en praktijk: de discussienota zoals opgenomen onder de 
aanbevelingen. 
 
 

 Achten de coöperatieleden de uit de theorie geïdentificeerde relevante 
factoren voor het organiseren en inrichten van populatiemanagement in 
de regio Westland, Schieland en Delfland toepasbaar/haalbaar ? ... Een 
discussienota als aanbeveling 

 
De discussienota vloeit voort uit het praktijkonderzoek. Er is namelijk geen simpel ja of 
nee als antwoord te geven op bovenstaande discussievraag c.q. deelvraag van het 
onderzoek. De regio bevindt zich in de fase van kennismaking met het concept 
populatiemanagement. Een laatste concessie rondom het spanningsveld theorie en 
praktijk is dan ook dat we onder de aanbevelingen een discussienota hebben 
opgenomen. Daarin noemen we geen expliciete factor (nummers). Wetenschappelijk 
gezien lijkt dat een breuk met de beoogde rode draad in het rapport. Praktisch gezien is 
de discussienota naar onze mening echter te beschouwen als de `introductie en 
implementatie van populatiemanagement in actie’. De theoretische term is actie-
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onderzoek. De interviews en discussienota zijn dan te beschouwen als de eerste 
interventies in die regio. Via de stellingen in de discussienota wordt invulling gegeven 
aan de normatieve integratie en systeemintegratie: er wordt een ambitie gesteld (F1 en 
de systeemintegratie via de term ontschotting). Er wordt een leidende coalitie 
voorgesteld (F17) en er wordt betoogd uitkomsten te definiëren (F6). Via het benoemen 
in de discussienota van mogelijke besluiten wordt invulling gegeven aan 
populatieidentificatie (F2, populatie ouderen) en risicostratificatie (F2). Daarnaast wordt 
ingegaan op ICT-projecten als drager voor o.a. uitkomstmonitoring (F5). Deze invulling is 
een duidelijke doorvertaling van de conclusies van het (literatuur)onderzoek en drie 
voorbeelden van populatiemanagement in het buitenland. 
 
De discussienota is ook een duidelijke doorvertaling van de uitkomsten van de 
interviews. Alle respondenten geven aan bereid te zijn na te denken over het organiseren 
van zorg in de regio in nauwe samenwerking met de andere zorgaanbieders. Dit is echter 
nog geen gemeenschappelijk gedeeld perspectief en als zodanig uitgesproken in de 
coöperatie. Derhalve is in de discussienota een stelling opgenomen waarin die ambitie is 
uitgeschreven. In de stelling is niet het woord populatiemanagement gebruikt. Het wordt 
ervaren als grotesk en geassocieerd met supra-organisaties. Meerdere respondenten 
gebruikten de term “begin klein”. In de discussienota is derhalve als kernboodschap 
opgenomen “begin klein, maar wees helder in je gezamenlijke lange termijn ambities”. 
Uit de interviews blijkt verder dat de respondenten beseffen dat het wegnemen van 
schotten in de zorg mogelijk kan leiden tot krimp van de eigen organisatie. Tegelijkertijd 
is men ook bereid om te investeren in een startbudget, die dit risico mogelijk zou kunnen 
wegnemen. Teneinde dit gesprek te faciliteren en daarmee een belangrijke mogelijke 
drempel voor de haalbaarheid en toepasbaarheid van de factoren te elimineren, is er een 
stelling opgenomen die hierop ingaat. Alle respondenten zijn het er over eens dat de zorg 
inzake de doelgroep ouderen in de regio beter kan. Dit is in de discussienota ingebracht 
ter invulling van de factor (F2) populatieidentificatie. Eensgezind zijn de bestuurders over 
de kwaliteit van de ICT van DSW. Er zijn diverse voorbeelden waarbij de ICT-afdeling de 
regio heeft geholpen met ICT-projecten. De respondenten onderschrijven bovendien het 
belang van integratie van data. Volgens het Population Health Management framework is 
de dataintegratie ook een onderscheidende factor. Derhalve is hiervoor een besluit 
geformuleerd in discussienota. 
 
Samengevat lijkt het antwoord (op dit moment) op de deelvraag c.q. discussievraag een 
nee te zijn als we het sec hebben over de twintig factoren of over het (grotesk ?) concept 
populatiemanagement. Als we echter spreken vanuit het voor de praktijk minder beladen 
en eenvoudiger concept/begrip `ontschotting’ en dat inkleden met de factoren van 
populatiemanagement dan is onze hypothese dat het antwoord bevestigend is. In de 
aanbeveling is als mogelijkheid voor verder onderzoek `longitudinaal onderzoek’ 
opgenomen ter toetsing van deze hypothese. 
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AANBEVELINGEN 
 

 Vanuit de doelstelling een bijdrage te leveren in theoretische zin: 
 
Mogelijkheden voor verder onderzoek zijn: 
 
1. Validatie van de relevante factoren (replicatie onderzoek):  

- Verdere verdiepingsslag literatuuronderzoek (zie bijlage 1 voor de huidige 
databases en zoektermen). 

- Systematische toets herkenbaarheid van de relevante factoren in de praktijk 
(middels toepassing vragenlijst bijlage 6), bijvoorbeeld bij enkele of alle 
proeftuinen populatiemanagement in Nederland. 

- Verdere verdiepingsslag interviews (meerdere bestuurders per instelling of 
meerdere functies per instelling). 

- Uitvoeren van een longitudinaal onderzoek bij regio Westland, Schieland en 
Delfland of één of meerdere proeftuinen populatiemanagement (actie-onderzoek) 

- Een structureel expert-panel opzetten vanuit de wetenschap (Jan van Es 
Instituut?) en de praktijk (projectleider VWS, projectleider 4 grote steden GGD, 
vertegenwoordigers van de proeftuinen populatiemanagement?). 

- Door bovenstaand onderzoek validatie van de vragenlijsten uit bijlage 5 en 6.  
 
2. Verder onderzoek naar landelijke relevante contextuele factoren (huidig onderzoek is 

met name gebaseerd op inzichten uit het buitenland). 
 

3. Nadere ordening aanbrengen in de factoren in termen van oorzaak en gevolg 
(onderlinge afhankelijkheden tussen de factoren) en in termen van kritische succes 
factor versus relevante factor. 

 
4. Toetsing vier-fasen model Minkman bij prioritering van de factoren bij het 

organiseren en inrichten van populatiemanagement. In dit rapport is de prioritering 
gekoppeld aan dimensies. Mede in het licht van punt 3 is interessant dit te toetsen 
en verder te verfijnen tot prioritering van de factoren. Of breder gesteld: verder 
onderzoek naar succesvolle implementatiemethoden van populatiemanagement en 
de relevante contextuele factoren c.q. omstandigheden. Bijvoorbeeld door 
longitudinaal onderzoek bij de proeftuinen populatiemanagement in Nederland. 

 
5. Alternatieve indeling van de relevante factoren ten behoeve van het werkveld van de 

praktijk. 
 
6. De auteurs hebben ook overwogen de lijst van factoren om te zetten naar een 

getrouwheidsschaal (fidelity scale), zoals bij meerdere modellen in de zorg 
gebruikelijk is en waarmee factoren kunnen worden gekwantificeerd en 
gebenchmarked. Dit zou mogelijk een nieuw veld zijn voor nader onderzoek. 
 

 
 

 Vanuit de doelstelling een bijdrage te leveren in praktische zin: 
 
De aanbevelingen vanuit de doelstelling om een bijdrage te leveren aan de praktijk van 
met name de regio Westland, Schieland en Delfland zijn in een discussienota gegoten ter 
agendering in de coöperatievergadering. Zie de volgende pagina. 
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Betreft:  Discussienota `Ontschotting in de zorg (door populatiemanagement)’ 
   
Datum:   april 2013 

Geachte leden van het coöperatiebestuur, 

Dankbaar zijn we voor de mogelijkheid die u ons geboden heeft om met u in gesprek 
te gaan over mogelijkheden de zorg gezamenlijk in uw regio te organiseren vanuit 
principes van populatiemanagement. Naast het feit dat uw openhartigheid veel 
informatie gaf over hoe populatiemanagement in de praktijk vormgegeven kan 
worden, viel de eenduidigheid in uw antwoorden op. Het is duidelijk geworden dat u 
elkaar, ook buiten de coöperatie, steeds meer opzoekt. Er is op dit moment dan ook 
sprake van een gunstig momentum, waarin u de mogelijkheden verkent om tot 
nauwere samenwerking te komen over de schotten van uw instellingen heen. We zijn 
zo vrij geweest om de resultaten van ons onderzoek aan u voor te leggen in de vorm 
van een discussienota. 

De titel van ons rapport luidt “ontschotting in de zorg door populatiemanagement” 
met als subtitel “gevraagd: bestuurders met lef”. In ons voorwoord lichten we dat 
toe. Het vergt lef om met je ketenpartners te kijken naar de zorg in je regio, voor je 
patiëntenpopulatie en echt te starten met het denken vanuit de gedachte: “als wij de 
zorg helemaal opnieuw zouden mogen inrichten gezamenlijk, hoe zou dan het 
werkveld eruit zien”. Het vergt lef om pas daarna te kijken wat dat betekent voor je 
instelling en je medewerkers de komende vijf jaar. Het vergt lef om dat vervolgens 
een gemeenschappelijk probleem te maken en niet terug te vallen naar een ieders 
eigen organisatiebelang bij de minste of geringste spanning.  
 
Het is dus belangrijk een conceptueel kader te hebben als onderlegger voor alle 
toekomstige plannen en er is een leidende coalitie nodig die durft te dromen. U noemt 
vrijwel allemaal termen als: `klein beginnen’, ` niet te grotesk’, `geen supra- 
organisatie’.  
 

Kern van deze discussienota is dan ook  
“ begin klein, maar wees helder in je gezamenlijke lange termijn ambities” 

 
We geven deze discussienota vorm via twee keer vijf stellingen: 
 

- De lange termijn ambities  - 
 
1. Onze ambitie en ons kompas is: “Wij dragen bij aan het organiseren van een 

dusdanige zorg dat de beschikbare gelden in de regio WSD zo optimaal mogelijk 
worden besteed aan de zorg, gericht op borging en verhoging van kwaliteit. Dit 
doen wij door bij te dragen aan de ontschotting tussen sectoren, deelsectoren, 
vakgroepen, specialisaties.”  

 
2. Gezamenlijk overwegen we nog het Vlietland Ziekenhuis te vragen tot de actieve 

coöperatie toe te treden, omdat dit bovenstaande ambitie beter zou 
ondersteunen. 

 
3. We gaan een toekomstvisie “organiseren van zorg in de regio WSD” formuleren 

vanuit bovenstaande gedachte. 
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4. Die toekomstvisie maken we direct klein door hem te vertalen in concrete 
projecten en deze uit te zetten in tijd, prioritering en trekkers.  

 
5. Iedereen aan tafel weet welke instellingsbelangen er op het spel staan als we de 

zorg zouden organiseren hoe wij het hier aan tafel het logisch vinden. We gaan 
die hardop benoemen en maken die tot een gemeenschappelijk probleem. We 
zetten ons beste mensen erop om na te denken over (financiele) constructies om 
de knelpunten in de komende 5 tot 10 jaar op te lossen.  

 
 

 
- Begin klein  - 

 
Naast stellingname over bovenstaande stellingen, zijn mogelijke besluiten: 
 
1. De coöperatie stelt als eerste focus zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

zorg voor ouderen in deze regio, door de zorg voor deze doelgroep te markeren 
als een speerpunt. 

2. Uitgangspunt hierbij is de regionale zorgbehoefte van deze doelgroep, die nader 
in kaart gebracht kan worden.  

3. De te bediscussiëren randvoorwaarden zijn hierbij: langdurende commitment van 
deelnemende instellingen en financiers en een eenduidige visie op zorg voor 
ouderen  

4. Het realiseren van korte termijn kansen die zich nu reeds voordoen, zoals de 
oprichting van het transfer buro en het beter afstemmen van de zorg tussen 
eerste en tweede lijn, bijvoorbeeld door het draaien van specialistenspreekuren in 
de eerste lijn.  

5. We verbinden ons aan een centraal advies/challenge-orgaan t.a.v. 
vakinhoudelijke ICT-projecten. De cooperatie `koopt’  ICT-expertise in bij DSW. 
DSW wordt altijd gevraagd grote ict-trajecten te begeleiden of erin te adviseren. 
Wij vragen in ieder geval advies om te komen tot meer geintegreerde data op 
basis waarvan: 

- uitwisseling van medische gegevens plaatsvindt die wordt gebruikt op patient-
nivo maar ook voor analyse op populatie/doelgroepnivo, bijvoorbeeld de ouderen 
zorg 

-  professionals onderling een peer review kunnen houden (specialisten en 
huisartsen: een vrijwillige voorlopersgroep) 

- logistieke processen verder vorm kunnen worden gegeven 
 

Hoogachtend, 

Bas van der Hoorn en Johan ter Maaten 
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BIJLAGE 1: VERANTWOORDING LITERATUURONDERZOEK 
De term “populatiemanagement” resulteert bij google in slechts 558 hits, waarvan de 
meeste geassocieerd zijn met het Jan van Es Instituut. Hieruit resulteert het concept 
integrated care.  

Via de databases van Erasmus (sEURch: http://www.eur.nl/ub/english/search/seurch 
/seurch_manual/) is vervolgens verder gezocht op de term “Population Health 
Management”, hetgeen resulteerde in 472 hits (zijnde alleen scholarly publications with 
peerreview).  
 Nadere afbakening via de titelterm `framework’ reduceert het aantal hits tot 2. Hieruit 

is geen framework/model in beeld gekomen. 
 Nadere afbakening via de titelterm `model’ resulteren er 18 hits. Deze zijn integraal 

doorgenomen. Hierbij komt de organisatie Care Continuum Alliance (CCA) naar voren 
en het bestaan van een journal7 “Population Health Management”. Uit nader 
onderzoek blijkt enerzijds dat de CCA toonaangevende leden heeft zoals Kaiser 
Permanente en Blue Cross Blue Shield waarbij anderszijds blijkt dat de Outcomes 
Guidelines een gedetailleerde beschrijving van een “ Population Health Management 
framework”  omvat.  

 Nadere afbakening via toevoeging bij de zoekterm AND framework reduceert het 
aantal tot 57 hits. Hieruit is geen framework/model in beeld gekomen 

 Nadere afbakening via toevoeging bij de zoekterm AND model reduceert het aantal tot 
200 hits. Hier komt CCA weer naar voren.   

 
Vervolgens is er gezocht op de term “Population Management”, hetgeen resulteerde in 
4.576 hits (zijnde alleen scholarly publications with peerreview).  
 Nadere afbakening via de titelterm `framework’ reduceert het aantal hits tot 28. Deze 

zijn integraal doorgenomen en alle artikelen waarbij in de titel een specifieke 
aandoening/ziekte of dieren wordt genoemd zijn overgeslagen. Hieruit resulteert het 
framework Innovative Care for Chronic Conditions Model (WHO 2002) 

 Bij toepassing van een andere nadere afbakening namelijk via de titelterm `model’ 
resulteren er 209 hits. Hieruit is geen ander framework/model in beeld gekomen.  

 Nadere afbakening via toevoeging bij de zoekterm AND framework reduceert het 
aantal tot 1.050 hits. Via subtject term de focus op management en text online 
available reduceert het in 125 hits. Hieruit is geen ander framework/model in beeld 
gekomen.  

 Nadere afbakening via toevoeging bij de zoekterm AND model reduceert het aantal tot 
3000 hits. Via subtject term de focus op management en text online available 
reduceert het in 238 hits en resulteert in het Chronic Care Model van Wagner en het al 
eerder genoemde Innovative Chronic Conditions Model met daarbinnen een verwijzing 
naar het Expanded Chronic Care Model van Barr.(Barr 2003) 

    Beide modellen bouwen op het oorspronkelijk chronic care model van Wagner (CCM), 
waarbij de literatuurlijst van het recentere framework van V. Barr ook verwijst naar 
het WHO rapport. Opgemerkt wordt dat V.Barr volgens de science citation index 64 
citations kent. De Raad voor Zorg en volksgezondheid (RVZ 2011) spreekt in 2011 
haar voorkeur uit voor een systeemaanpassing op basis van het Chronic Care Model. 
Om deze redenen is er in dit onderzoek gekozen om zich te beperken tot het 
(Expanded) Chronic Care model en te abstraheren van het Innovative Chronic 
Conditions model. 

 
Op basis van bovenstaand literatuuronderzoek geldt als beantwoording van de subvraag 
van dit hoofdstuk `zijn er modellen/frameworks’  dat we ons richten op het theoretisch 
concept ` Integrated Care’, het Expanded Chronic Care Model (Barr) en het Population 
Health Management framework (CCA).  

                                                            
7 Impact Factor is 1,024 (2011) Journal citation reports, gepubliceerd door Thomson Reuters, 2012) 
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Components of the Chronic Care 
Model 

(Wagner, 1996) 

Components of the Expanded 
Chronic Care Model (V.Bar et al, 

2003) 

Examples Components of the Population Health Management Framework (CCA, 2009) 

Health 
System-  
Organization 
of Healthcare 

Program 
planning that 
includes 
measurable 
goals for better 
care of chronic 
illness 

   Industry scope of 
programs to improve 
and manage 
population health as 
well as source of 
information for 
policymakers. 

 The Care Continuum Alliance has developed frameworks to 
illustrate, both conceptually and operationally, population 
health management programs.  These frameworks have 
been developed as a guide for care delivery models seeking 
to integrate and implement population health management 
programs and processes. 

Self-
Management 
Support 

Emphasis on 
the importance 
of the central 
role that 
patients have 
in managing 
their own care 

Self-
Management / 
Develop Personal 
Skills 

Enhancing 
skills and 
capacities for 
personal health 
and wellness 

 Smoking prevention 
and cessation 
programs 

 Senior’s walking 
programs 

Person, 
engagement 
strategies 

 The health needs of the person /population is central at all 
points along the continuum of health. 

 CCA advocates the Engagement Strategies Wheel aimed at 
motivating, engaging and empowering individuals to 
become better stewards of their own health. It’s comprises: 
1. Patient Population Identification 2. Technology Solutions 
Support 3. Incentives 4. Interventions/ communications  

 CCA considers medication non-adherence a critical care 
system failure and offers a best practice framework  

Decision 
Support 

Integration of 
evidence-based 
guidelines into 
daily clinical 
practice 

Decision Support Integration of 
strategies for 
facilitating the 
community’s 
abilities to stay 
healthy 

 Development of 
health promotion 
and prevention “ 
best practice” 
guidelines 

Care continuum, 
population oriented 

 Outcome guidelines and recommendations of Care 
Continuum Alliance continue the efforts to bring education 
and standardization to methodology and measure sets that 
can be used to show the true value and impact of wellness, 
chronic care management and broader population health 
management programs 

Delivery 
System Design 

Focus on 
teamwork and 
an expanded 
scope of 
practice to 
support chronic 
care 

Delivery System 
Design/Re-orient 
Health Services 

Expansion of 
mandate to 
support 
individuals and 
communities in 
a more holistic 
way 

 Advocacy on behalf 
of (and with) 
vulnerable 
populations 

 Emphasis in quality 
improvement on 
health and quality 
of life outcomes, 
not just clinical 
outcomes 

Health Management 
Interventions based 
on Health 
assessment and risk 
stratification, 
population oriented 
related to a 
conceptual outcome 
framework 
 

 Health assessment can, but are not limited to, environment, 
financial issues, psychosocial influences and outcomes 

 Multiple component along the continuum that address needs 
specific to healthy, at risk, and/or chronically ill: integrated 
and coordinated, population oriented. 

 Essential is a conceptual outcomes framework by means of 
considering the chain of effects. CCA refers to an Impact 
model which encompasses Psychosocial Drivers, Health 
behaviors (Self-management, screening/ preventive 
services), Productivity/ Satisfaction, Quality of life, Service 
utilization and  Financial Outcomes.  
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2: TABEL VERGELIJKING EXPANDED CHRONIC CARE MODEL EN POPULATION HEALTH MANAGEMENT FRAMEWORK 
 
Deze tabel wordt besproken in paragraaf 2.3. De tabel maakt de overlap en de verschillen tussen beide modellen inzichtelijk. De focus 
van het Expanded CCM is meer conceptueel en minder operationeel. Het bevat weliswaar voorbeelden, maar in veel mindere mate dan de 
Outcomes Guidelines van het Care Continuum Alliance. De overeenkomst tussen beide modellen is de gerichtheid op het care continuum, 
oftewel de gehele gezondheids- levensloop van een populatie. Het Expanded CCM onderscheidt zich hierbij met name op de meer 
concrete nadruk op de intersectorale benadering en verbindingen met bijv. educatie en wonen. 
 
We danken  Jeanette May, Phd, MPH,  Vice President of the Care Continuum Alliance  voor haar feedback op de tabel. 
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Components of the Chronic Care 
Model 

(Wagner, 1996) 

Components of the Expanded 
Chronic Care Model (V.Bar et al, 

2003) 

Examples Components of the Population Health Management Framework (CCA, 2009) 

Clinical 
Information 
Systems 

Developing 
information 
systems based 
on patient 
populations to 
provide 
relevant client 
data 

Information 
Systems 

Creation of 
broadly based 
information 
systems to 
include 
community 
data beyond 
the healthcare 
system 

 Use of broad 
community needs 
assessments that 
take into account: 
poverty rates, 
availability of public 
transportation, 
violent crime rate 

Information 
exchange and 
outcome 
measurement 

 Data integration as key-principle Population Health 
Management  

 HIT framework (Health Information Technology framework) 
attempts to identify the key components of both health 
information and technology necessary to fully operationalize 
PHM-programs which encompasses o.a. Regional data 
liquidity and communication enabling devices.   
 
 
 

Developing 
partnerships 
with 
community 
organi-zations 
that support 
and meet 
patient’ needs 

Build Healthy 
Public Policy 

Development 
and 
implementation 
of policies 
designed to 
improve 
population 
health 

 Advocating for/ 
developing: 
smoking bylaws, 
walking trails, 
reductions in the 
price of whole 
wheat flour 

Community 
Resources 

 

 Create 
Supportive 
Environments 

Generating 
living and 
employment 
conditions that 
are safe, 
stimulating, 
satisfying and 
enjoyable 

 Maintaining older 
people in their 
homes as long as 
possible 

 Work towards the 
development of 
well-lit streets and 
bicycle paths 

Create Supportive 
Enviroments  

Generating living and employment conditions that are safe, 
stimulating, satisfying and enjoyable  

Community 
Resources and 
Policies 

 Strengthen 
Community 
Action 

Working with 
community 
groups to set 
priorities and 
achieve goals 
that enhance  
the health of 
the community 

 Supporting the 
community in 
addressing the need 
for safe, affordable 
housing 
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BIJLAGE 3: TABEL VERGELIJKING VOORBEELDEN POPULATIEMANAGEMENT IN HET BUITENLAND 
 

Factor Omschrijving Kaiser Permanente Blue Cross, Blue Shield (BCBS) Gesundes Kinzigtal 
1 Gezondheidswinst als doel en 

ambitie gericht op de 
gezondheidslevensloop van een 
populatie 

De missie en visie is expliciet verbonden 
aan gezondheidswinst 

De gerichtheid op gezondheidswinst 
voor de hele levensloop van de 
populatie is minder. Ambitie tussen 
door Blue Cross Blue Shield 
gecontracteerde zorginstellingen 
varieert. 

De missie en visie is expliciet verbonden aan 
gezondheidswinst 

2 Populatie-identificatie / 
beoordeling en risicostratificatie 

Op basis van een uitgebreide database  
worden risico’s van een bepaalde 
populatie in kaart gebracht en doelmatige 
programma’s ontwikkeld en hierop 
ingezet. 

Vooral chronische stoornissen worden 
geïdentificeerd en geadresseerd. 

Op basis van een uitgebreide database (zie 
F9) worden risico’s in kaart gebracht en 
programma’s ontwikkeld. 

3 Preventie, zorgcoördinatie, 
disease- en casemanagement 
gericht op gezondheids-
levensloop van de populatie 

Kaiser beschikt over alle genoemde 
interventies en past ze toe waar nodig. .  
De programma’s zijn gericht op het 
behouden van gezondheid van de patiënt 
en richten zich op de gehele levensloop 
van de leden. 

Interventies in het spectrum van de 
chronische stoornissen worden 
ingezet. Minder preventie dan disease- 
en casemanagement. 

Gesundes Kinzigtal zet alle genoemde kern-
interventies in. 

4 Cliëntbetrokkenheid en 
communicatie 

Cliënten worden leden genoemd. Zelf 
management is een belangrijk onderdeel 
van het service aanbod en wordt op 
allerlei manieren gestimuleerd. 
Professionals worden getraind in shared 
decision making. Leden hebben via het 
inlog portaal hun dossier voorhanden en 
kunnen in contact treden met een 
hulpverlener. Ook voorziet dit portaal in 
screening's en preventie programma's. 
Leden worden actief betrokken bij hun 
behandeling. 

Elke zorginstelling wordt gestimuleerd 
door BCBS de patiënt te betrekken bij 
zijn behandeling. Zij stimuleert dat via 
hun wijze van contractering. Elke 
zorginstelling doet dit op zijn eigen 
wijze. 

Gesundes Kinzigtal biedt clienten de 
mogelijkheid deel te nemen aan een 
ledenprogramma-aanbod. Dit omvat de 
speciale diensten zoals betere zorg- 
coordinatie over de gehele zorgketen, 
getrainde professionals in shared-decision 
making, intensieve arts-patientrelatieo.b.v. 
wederzijdsovereengekomenbehandelplannen, 
extra gezondheids-controles, extra 
preventieveprogramma’s, directetoegang tot 
eigen dossier met informative over 
diagnoses, behandelingen en voorschriften. 
Client/Patient als co-producent van hun 
gezondheid. 

5 Uitkomst monitoring Kaiser verricht intensieve uitkomst- 
monitoring waarbij uitkomsten (ook in 
tijd) vooraf gedefinieerd zijn. KP werkt 
hierbij mee aan het ontwikkelen van 
landelijke standaarden en probeert 

BCBS doet aan uitkomst monitoring 
en geeft de resultaten terug aan de 
zorginstellingen. Dit betreft 
uitgebreide feedback- en 
rapportagesystemen, die de 

Er is een apart budget gereserveerd voor 
een onafhankelijke evaluatie. Er wordt 
gebruik gemaakt van een controle-groep van 
500.000 vergelijkbare verzekerden. 
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Factor Omschrijving Kaiser Permanente Blue Cross, Blue Shield (BCBS) Gesundes Kinzigtal 
onnodige zorg ermee te voorkomen. deelnemende organisaties ondersteunt 

bij het managen van hun budget, het 
implementeren van verbeteringen in 
de kwaliteit van zorg en het borgen 
van bepaalde successen.  

6 Definieer de uitkomsten en 
maak onderscheid tussen korte, 
middellange en lange termijn 

Kaiser heeft heldere uitkomsten 
gedefinieerd en maakt onderscheid in de 
termijnen. Zo zijn de korte termijn 
winsten vooral toe te schrijven aan het 
minder gebruikmaken van duurdere 
zorgvoorzieningen zoals de eerste hulp en 
zijn er winst haalde ten aanzien van het 
(meer geprotocolleerd) medicatie 
voorschrijven en verstrekken. 

De wijze van financiering sluit aan bij 
de te realiseren uitkomsten van 
zorginstellingen, waarbij onderscheid 
gemaakt wordt tussen de korte, 
middellange en lange termijn. 

De filosofie van GK wordt als volgt 
omschreven: hoewel investeringen in 
preventie en gezondheidsbevordering 
besparingen zullen opleveren op de 
(middel)lange termijn, zal betere 
zorgcoördinatie en goed medicatie-
management korte-termijn besparingen 
opleveren waarmee initiële investeringen 
kunnen worden gecompenseerd. 

7 Financiering gebaseerd op 
meerjarig contract, minimaal 
drie jaar. (ivm vertraagde 
zichtbaarheid besparingen 
substitutie en preventie) 

De financiering is gebaseerd op een lange 
termijn contract. De zorginstellingen en 
de verzekeraar werken binnen dezelfde 
organisatie.  Intern zijn er heldere 
afspraken, die zijn gebaseerd op de 
resultaten die zich op de langere termijn 
manifesteren. 

Contracten worden voor vijf jaar 
afgesloten met zorginstellingen. 

Expliciet is er gekozen voor een lange 
termijn contract (10 jaar) tussen 
GesundesKinzigtal en de ziekenfondsen 
waarbij wordt onderkend dat sommige 
effecten pas later zichtbaar worden (bijv. 
preventie) 
 

8 De cliënt/burger staat centraal, 
betrokkenheid en 
zelfmanagement zijn cruciaal 
(waaronder medicijn- en 
therapietrouwheid). 

Zoals eerder genoemd wordt de cliënt 
steeds optimaal betrokken bij zijn 
behandeling en gestimuleerd om zijn 
gezondheid op peil te houden. Leden van 
de organisatie hebben zich door middel 
van het aangaan van een verzekering bij  
KP gecommitteerd aan het afnemen van 
zorg van de organisatie, als dat nodig is. 

De protocollen stimuleren in bepaalde 
mate de cliëntbetrokkenheid waardoor 
medicijn- en therapietrouw wordt 
bevorderd. Het is niet zo dat in hun 
programma's zelfmanagement 
centraal staat voor de gehele 
populatie, zoals bij Kaiser 
Permanente. 

GesundesKinzigtal vindt zelfmanagement 
een belangrijke principe bij de ontwikkeling 
van educatie- en preventieprogramma’s: 
actieve deelname van patiënten aan het 
zorgproces als belangrijke voorwaarde om 
clienten/patiënten co-producent van hun 
gezondheid te laten worden. 

9 Data integratie en -uitwisseling 
die diverse bronnen van 
informatie met elkaar verbinden 
van minimaal de betrokken 
stakeholders  

Binnen de organisatie is sprake van een 
uitgebreide uitwisseling en integratie van 
data vanuit diverse bronnen. Er wordt er 
bij gebruikgemaakt van zeer moderne ICT 
ontwikkelingen. 

Elke zorginstelling gebruikt moderne 
ICT toepassingen om de zorg 
efficiënter te maken. BCBS stimuleert 
het onderling uitwisselen van 
innovaties op dit gebied en biedt veel 
ondersteuning aan deelnemende zorg 
organisaties waarbij gebruikgemaakt 
wordt van moderne ICT technieken 
om centraal verzamelde data weer 
terug te brengen naar het niveau 

Gesundes Kinzigtal maakt gebruik van 
gedeelde medische dossiers. De patient is 
daarbij eigenaar van zijn dossier. Via een 
keycard geeft de patient toegang. Gesundes 
Kinzigtal onderhoudt een uitgebreide 
database van ziekenhuis-opnamen, ziekte-
verzuim, therapieën, verpleging en 
verzorging en dergelijke om de zorg te 
plannen en monitoren en de kwaliteit te 
verbeteren. Via het geavanceerde ICT-
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Factor Omschrijving Kaiser Permanente Blue Cross, Blue Shield (BCBS) Gesundes Kinzigtal 
waarop de zorg daadwerkelijk 
geleverd wordt. 

netwerk worden de medische 
patientengegevens uitgewisseld. 

10 Populatiegerichte, 
uitkomstbekostiging 

Budgetten worden vastgesteld op basis 
van de vooraf gemaakte risicostratificatie 
van de populatie en de benodigde zorg 
voor die regio. Er zijn financiële 
incentive's voor zorginstellingen en 
behandelaren om de targets te halen of 
hierin te excelleren. 

Het doel van deze manier van 
financiering was het ontwikkelen van 
een systeem waarmee financiële en 
klinische doelen gelijkgeschakeld 
werden, en waarbij betalingen 
gerelateerd werden aan kwaliteit, 
uitkomsten en doelmatigheid. De 
focus van deze wijze van contractering 
ligt op het beheersen van de 
toekomstige kostengroei. 

Gesundes Kinzigtal GmbH wordt bekostigd 
via de bijdragemarge (verschil normkosten 
en werkelijke kosten voor de verzekerden in 
die region). Dit is een integrale bekostiging 
per verzekerde per periode. Gmbh bekostigt 
op haar beurt de aangesloten zorgaanbieders 
op basis van de bestaande 
bekostigingssystemen aangevuld met 
prestatie-opslagen (pay-for-performance) 
bijv de ontwikkeling en implementatie van 
preventie- en disease mangement 
programma’s. Vanaf jaar 4 delen de 
zorgaanbieders in de winst als zij goed 
scoren op indicatoren voor gezond-
heidsuitkomsten en patienttevredenheid. 

11 Professionals opnemen in de 
leidende coalitie bij het 
organiseren en inrichten van 
populatiemanagement 

Professionals hebben een leidende rol bij 
het organiseren inrichten van populatie 
management. Dit blijkt steeds weer 
wanneer er nieuwe regio’s of praktijken 
aansluiten. 

Het zijn niet de professionals binnen 
zorginstellingen die de contracten 
afsluiten met BCBS. Na contractering 
echter worden de professionals wel 
gestimuleerd de reeds ontwikkelde 
protocollen verder te ontwikkelen en 
te implementeren. 

Gesundes Kinzigtal is mede opgericht door 
de lokale (huis)artsen verenigd in de 
zorggroep MQNK. De andere oprichter is een 
organisatiebureau met aan het hoofd 
farmacoloog dr. Helmut Hildebrandt. 
 

12 Governance: : borgen adequate 
representatie van alle 
stakeholders 

De opbouw van de organisatie is zodanig 
dat de belangrijkste stakeholders zijn 
vertegenwoordigd. Het gaat hierbij in 
hoge mate om de juiste balans tussen 
verzekeraar, klinisch en ambulante 
instellingen. Het is niet duidelijk op welke 
wijze de cliënteninvloed op het beleid 
uitoefenen. 

Om de zorg optimaal te kunnen 
organiseren is het noodzakelijk dat 
alle stakeholders voldoende betrokken 
zijn en nauw samenwerken. Dit is de 
basisvoorwaarde, waarop de 
uitgebreide disease management 
programma’s  van BCBS meerwaarde 
hebben. 

Binnen GesundesKinzigtal is een 
Patiëntenraad opgericht die wordt 
geraadpleegd voordat er belangrijke 
besluiten worden genomen. Ook is er een 
ombudsman. Daarnaast geldt dat de 
(huis)artsen deels eigenaar zijn van 
GesundesKinzigtal.  

13 Organisatiestructuur faciliteert 
het – waar nodig - 
interdisciplinair samenwerken 

De organisatiestructuur ondersteunt het 
interdisciplinair samenwerken, waarbij 
vooral getracht wordt de kloof tussen 
ambulant en klinisch te slechten. 

In de literatuur zijn meerdere 
voorbeelden te vinden van het 
geïntegreerd en multidisciplinair  
organiseren van zorgketens rond 
onbepaalde chronische aandoeningen, 
zoals bijvoorbeeld diabetes mellitus. 

De organisatiestructuur faciliteert het 
interdisciplinair samenwerkendoor vooral de 
functionele integratie (ICT en uitkomst-
bekostiging) en klinische integratie (via 
onder andere `doctor of trust’ – met als taak 
dat behandelingen naadloos op elkaar 
aansluiten - zorgpaden en peerreview). 
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Factor Omschrijving Kaiser Permanente Blue Cross, Blue Shield (BCBS) Gesundes Kinzigtal 
14 Gebruik evidence based 

protocollen en richtlijnen, door 
professionals ontwikkeld 

Men werkt  interdisciplinair met 
vastgestelde protocollen en richtlijnen. De 
zorginstellingen werken mee aan het 
ontwikkelen van deze protocollen, die 
door de hele organisatie worden 
uitgerold. 

Artsen leveren input bij 
verbeterprojecten en case 
management programma's. BCBS 
noemt dit cruciaal voor het succes van 
een programma's. Artsen hebben zo 
een leidende rol bij het uitdragen, 
ontwikkelen en evalueren van 
inhoudelijke programma's. De 
ontwikkeling van noodzakelijke 
infrastructuur betaalt BCBS sommige 
organisaties een extra bedrag van 
maximaal 2% van een jaarlijks 
budget. 

Het contract tussen GesundesKinzigtal en 
haar zorgpartners schrijft voor dat zij 
verplicht zijn tot het volgen van vigerende 
richtlijnen en standaarden. 

15 Preventie, zorgcoordinatie, 
disease- en casemanagement 
onderling met elkaar verbinden 
via heldere processen (ken de 
sociale kaart, maak helder wie 
de totaal- verantwoordelijkheid 
heeft t.a.v. een client/patient 

De protocollen hebben tot doel zorg 
efficiënt en doelmatig te leveren aan 
leden van de organisatie waarbij steeds 
wordt getracht het risico op 
gezondheidsverlies te verminderen en 
onnodige zorg te voorkomen. Het is 
hierbij steeds duidelijk wie de regie heeft 
in de behandeling. 

Hun uitgebreide disease management 
programma’s zijn toonaangevend in 
de branche en goed beschreven. Elke 
zorginstelling kent zijn sociale kaart er 
wordt gestimuleerd deze optimaal te 
gebruiken, waarbij continuïteit van 
zorg centraal staat. Gezien de focus 
op de chronische zorg is er beduidend 
minder aandacht voor preventie 
binnen de hele populatie. 

Via ontwikkeling van zorgpaden  en gedeelde 
electronische dossiers wordt getracht 
interventies en processen van ziekenhuizen 
en andere aanbieders met elkaar te 
verbinden. Elke verzekerde kan kiezen voor 
een vertrouwensarts (of psychotherapeut) 
die ervoor zorgt dat de behandelingen 
naadloos op elkaar aansluiten. 

16 Creëer een adequate peer 
review onder de professionals: 
commitment om hulpverlening 
te evaluerenen te sturen op 
uitkomstmonitoring 

Behandelaren ontvangen over een eigen 
caseload feedback omtrent de 
behandeluitkomsten. 

De feedback rapporten vanuit de 
BCBS naar de deelnemende 
zorginstellingen bevatten analyses van 
praktijk variaties die klinisch en 
financieel relevant zijn, zoals ziekte 
specifieke variaties in behandelingen 
per specialisme. Zo krijgen artsen 
inzicht in welke mate zij verschillen 
ten opzichte van hun collega's in het 
gebruik van technologieën, 
behandelingen en diagnostische tests 
voor patiënten met dezelfde 
aandoening. 

Prestaties zijn zichtbaar voor oa collega’s. 
Artsen krijgen spiegelinformatie waarbij de 
resultaten worden besproken. 

17 Leidende coalitie van 
organiseren en inrichten dienen 
intrinsiek overtuigt te zijn van 

Professionals zijn doorleefd van de visie 
van de organisatie en vervullen hiermee 
een voorbeeld rol. Kaiser gaat hierin 

BCBS stimuleert behandelaren tot het 
ontwikkelen van protocollen en 
richtlijnen voor de chronische zorg en 

De leidende coalitie bestaat uit artsen 
(MQNK) en uit een organisatiebureau met 
veel ervaring in disease management en 
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Factor Omschrijving Kaiser Permanente Blue Cross, Blue Shield (BCBS) Gesundes Kinzigtal 
het concept: voorbeeldrol is 
cruciaal in denken en doen. 

zover dat als kritiek soms wordt genoemd 
dat Kaiser zijn leden  (clienten) als op te 
voeden kinderen ziet. 

is hierin succesvol. Op deze wijze 
probeert organisatie vanuit de inhoud 
een leidende coalitie te organiseren. 
Er is minder sprake van een 
doorleefde algehele vsie  op populatie 
management als bij Kaiser 
Permenente het geval is. 

integrale zorgverlening. 
 
 
 
 

18 Integratieniveau: varieer tussen 
“linkage, coordination en full 
integration”, je kan enkele 
diensten integreren voor de hele 
populatie, je kan alle diensten 
integreren  voor een 
deelpopulatie, maar je kan niet 
alle diensten integreren voor 
alle populaties.Niet elke 
subpopulatie heeft als 
zorgaanbod een volledig 
multidisciplinair team nodig. 

Kaiser betreft een zg. full integration 
organisatie, met een groot niveau van 
integratie van zowel de front als de back 
office. Kaiser Permanente is een 
zorgonderneming met winstgeoriënteerde 
medische groepspraktijken. De circa 
14.000 artsen werken in ziekenhuizen, 
poli’s en groepspraktijken. Bij Kaiser 
Permanente zijn 8,6 miljoen verzekerden 
aangesloten, verdeeld over negen Staten. 
Kaiser Foundation Health Plan en Kaiser 
Foundation Hospitals hebben ongeveer 
167 duizend medewerkers in dienst. In de 
Permanente Medical Groups zijn meer dan 
14 duizend artsen werkzaam. In 2008 
rapporteerde KP een omzet van 40,3 
miljard dollar.  

BCBH heeft geen zorginstellingen in 
eigendom, maar stimuleert doelmatige 
zorg door een wijze van financiering. 
Verzekeraars die zijn aangesloten bij 
BCBS kunnen in bepaalde staten naast 
elkaar bestaan en zelfs in enige mate 
concurrerend zijn. Er is daarmee geen 
sprake van een volledige integratie 
zoals bij Kaiser Permanente het geval 
is. 

GesundesKinzigtal richt zich op een 
afgebakende regio van 60.000 verzekerden. 
GesundesKinzigtal heeft contracten gesloten 
met huisartsen, medische specialisten, 
fysiotherapeuten, ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, apothekers, fitness- en 
sportclubs. In termen van Leutz is de 
samenwerking deels gevormd via full 
integration: de aandeelhouders (huis) artsen 
en een organisatieburo. Overige 
zorgpartners zijn gebonden en verbonden via 
deels linkage (de functionele integratie van 
ICT en uitkomstbekostiging) en coordination 
(de klinische integratie via onder andere 
`doctor of trust’ – met als taak dat 
behandelingen naadloos op elkaar aansluiten 
- zorgpaden en peerreview). 

19 Start niet met een budget 
korting maar investeer via een 
startbudget en extra 
ondersteuning 

Het is niet het doel van de organisatie in 
de eerste jaren gelijk grote 
kostenbesparingen te realiseren. Het is 
niet duidelijk of er een bepaald start 
budget wordt toegekend. 

Deze vorm van contractering voorziet 
in significante kwaliteitsbonussen in 
het eerste loopjaar van het contract. 
Voor de ontwikkeling van 
noodzakelijke infrastructuur betaalt 
BCBS sommige organisaties een extra 
bedrag van maximaal 2% van een 
jaarlijks budget.  

Ziekenfondsen hebben een start-budget van 
€ 4 mln beschikbaar gesteld. 

20 Prioriteer bij het organiseren en 
inrichten van populatie 
management (4 fasen Minkman) 

Het is duidelijk dat deze samengestelde 
organisatie zich al lange tijd in de laatste 
fase bevindt van het ontwikkelen model 
volgens Minkman, waarbij sprake is van 
een verregaande doorleefde en gedragen 
visie. 

In termen van het vier fasen model 
van Minkman sluit dit model het best 
aan bij de fase van expansie en 
monitoring, waarbij de focus dus niet 
ligt op de gehele levensloop van de 
populatie.  

In dit kader valt met name  op dat  de 
overeenkomst tussen Gesundes Kinzigtal en 
de ziekenfondsen een vergaand doorleefde 
visie bevat. Hierbij is die visie ook bezien 
vanuit de verschillende perspectieven van de 
stakeholders. 
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BIJLAGE 4 INSTELLINGEN IN DE REGIO WESTLAND, SCHIELAND, DELFLAND 

Interviews werden gehouden met bestuurders van de instellingen, die reeds eerder met 
elkaar hebben getracht een coöperatie op te richten inzake het Vlietland ziekenhuis. Het 
betreft onderstaande instellingen:  

 Vlietland ziekenhuis te Schiedam 
 Argos Zorggroep 
 Zonnehuis Groep 
 Frankeland Groep 
 DSW zorgverzekeraar 
 Zorggroep Eerste Lijn 

Het Vlietland ziekenhuis 

Structuur 

Het Vlietland ziekenhuis is gevestigd in Schiedam. De stichting Vlietland Ziekenhuis heeft 
een bestuursmodel met een raad van toezicht en een tweehoofdige raad van bestuur. 
Het betreft een algemeen ziekenhuis.(website 2013) Het bedrijf is georganiseerd in vier 
klinieken: beschouwend, snijdend, acuut en service. De vier klinieken managers zijn 
verantwoordelijk voor de aansturing van de afdelingshoofden en teamleiders van de 
onder hen vallende zorg en heide. De Raad van Bestuur stuurt de deze kliniek managers 
aan, die participeren in het managementteam van het ziekenhuis. Sinds 2011 wordt het 
ziekenhuis duaal aangestuurd.(Jaardocument 2010) 

Organogram 

 

Kerngegevens 

Het Vlietland ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met als kerntaak het verlenen van 
medisch specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. Het 
ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat een breed pakket van basiszorg aanbiedt. 
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Daarnaast biedt het ziekenhuis specialistische zorg aan oma waarmee het zorgaanbod 
aansluit bij de specifieke zorgvraag in de regio. Het ziekenhuis beschikt over een 
spoedeisende hulp. (Jaardocument 2010) In 2010 beschikte het ziekenhuis over 385 
bedden voor klinische en dagbehandeling. Er werden meer dan 153 duizend DBC’s 
geopend. Er werkten in 2010 meer dan 1700 personeelsleden, exclusief de medisch 
specialisten. In dat jaar werkten er 102 FTE medisch specialisten. De totale 
bedrijfsopbrengsten 2010 bedroegen 148 miljoen euro. Inmiddels beschikt het ziekenhuis 
over 450 bedden. Naast de hoofdvestiging in Schiedam, beschikt het ziekenhuis nu over 
een buitenpolikliniek in Maassluis. Ook houdt een aantal specialisten spreekuur in Hoek 
van Holland en Vlaardingen. (website 2013) 

Samenwerkingsverbanden 

Het ziekenhuis heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met GGZ Delfland, het 
Rijndam Revalidatiecentrum en behandel centrum Orthopedium voor het verrichten van 
gespecialiseerde orthopedische ingrepen. Met een groot aantal partijen heeft het 
Vlietland ziekenhuis samenwerkingsrelaties, die in het jaardocument staan genoteerd.  

Per 14 november 2012 zijn het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis 
bestuurlijk gefuseerd. In persberichten staat vermeld dat het besluit tot deze fusie werd 
genomen na een positieve afronding van een uitgebreide interne advies Vlaamse. De 
NMA had geen bezwaar tegen deze fusie, waarbij het ziekenhuis een eigen identiteit 
houden. Doel van de fusie betreft het bundelen van krachten, waardoor goede 
patiëntenzorg in de regio's gegarandeerd blijft. Verder staat vermeld dat ontwikkelingen 
in de gezondheidszorg, zoals de gewenste en toenemende kwaliteitseisen, ook een 
aanleiding vormde om nauwer samen te werken. (Dorresteijn 2012) 

 
Argos Zorggroep 
Structuur 

Argos Zorggroep is een organisatie, zich gespecialiseerd in de zorg voor ouderen, die 
thuiszorg, dagverzorging en dagbehandeling biedt. Daartoe heeft de organisatie 13 zorg- 
en verpleeg centra in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet, 
Poortugaal en Rhoon. (website 2013) Hun missie wordt als volgt weergegeven: 

“Argos Zorggroep gelooft in een leven met kleur. Dat is wat wij ouderen toewensen. 
Dankzij een juiste balans tussen zorg en aandacht behouden onze cliënten plezier in het 
leven. Of zij nu thuis of op een van onze locaties wonen. Argos Zorggroep levert zorg op 
maat: welzijnsactiviteiten, begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling, alles 
stemmen wij af op individuele wensen en behoeften. Goed contact met onze cliënten en 
hun familieleden is hiervoor de basis. Wij zorgen ervoor dat onze cliënten zo lang 
mogelijk gezond en zelfstandig blijven. En dat in een veilige omgeving, waar een warm 
onthaal centraal staat.” (Jaardocument 2011) 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                    Bijlage:  pagina xi 

. 

Organogram  

 

Kerngegevens 

De jaarverslagen bevatten geen kerngegevens, maar verslagen van positieve 
ontwikkelingen in de zorg en gebeurtenissen binnen het bedrijf. (website 2013) De 
jaarrekeningen staan niet online. Op de website wordt vermeld dat het bedrijf 2500 
medewerkers in dienst heeft. Het is niet duidelijk welke omzet deze zorginstelling heeft. 
Noch welke financiële resultaten zijn behaald. 

Samenwerkingsverbanden 

De zorginstelling vermeld in haar verslagen en op de website geen specifieke 
samenwerkingsverbanden. Op andere websites staan wel persberichten van de eerdere 
pogingen tot een coöperatie te komen inzake, waarbij Argos één van de leden was. 
(DSWzorgverzekeraar 2008) Recentelijk is een andere coöperatie opgericht tussen Argos 
Zorggroep, Frankeland, Zonnehuis Groep, DSW Zorgverzekeraar en enkele lokale 
huisartsen.  

De Zonnehuis Groep 
Structuur 

De Zonnehuis Groep is onderdeel van een landelijk samenwerkingsverband van zes 
zelfstandige zorgorganisaties die zorg leveren aan vooral ouderen. De Zonnehuis Groep 
zelf is een autonome stichting. Het betreft behandeling en revalidatie, zowel klinisch als 
poliklinisch. (Zonnehuis 2013) Het bestuur van de groep bestaat uit de voorzitters van de 
Raden van Bestuur van de deelnemende stichtingen. Elke twee jaar wordt er een 
voorzitter uit hun midden gekozen. Op de website staat de volgende missie verwoordt: “ 
De groep zet zich in voor mensen die door ouderdom of anderszins de regie hebben 
verloren en afhankelijk zijn van intensieve zorg. Door deelname in de Zonnehuis Groep 
worden regionale instellingen faciliteert om krachtig en herkenbaar regionaal 
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maatschappelijk ondernemerschap te kunnen voeren. Dit wordt versterkt door een 
gezamenlijke investering van de deelnemers in onder andere een merkenbeleid, contract 
soliditeit, intervisie en innovatie. Dit alles onder het motto ‘Meer waarde in zorg’. 

Organogram 

Het jaarverslag en de website laten geen organogram zien. 

Kerngegevens 

In het jaarbericht 2010 wordt melding gemaakt van een omzet van 32 miljoen euro, met 
een resultaat van 650 duizend euro. De organisatie kende in 2010 444 FTE medewerkers 
en had 438 bedden. In het jaarbericht wordt XTC melding gemaakt van het aantal 
vrijwilligers dat in de organisatie werkzaam was. Dat betrof in 2010 een aantal van 561 
personen. Het jaarbericht bevat veel informatie betreffende de inzet van 
vrijwilligers.(Jaarbericht 2010)  

Samenwerkingsverbanden 

De Zonnehuis groep werkt samen in een landelijk verband. Op de website en in het 
jaarbericht wordt geen melding gemaakt van de eerdere voorgenomen coöperatie inzake 
de Vlietland ziekenhuis of de onlangs opgerichte coöperatie met Argos Zorggroep, 
Frankeland, DSW Zorgverzekeraar en enkele lokale huisartsen.  

DSW zorgverzekeraar 

Structuur 

DSW zorgverzekeraar is een landelijk werkende zorgverzekeraar met op dit moment 445 
duizend verzekerden.(DSWwebsite 2013) In hun visie wordt genoemd dat DSW van 
mening is dat iedereen recht heeft op een gemakkelijke toegankelijke en betaalbare zorg 
van hoge kwaliteit. In hun visie spreken zij over betrokkenheid bij de zorg en een 
uitstekende relatie met de klanten en zorgverleners. Op de website staande vijf 
kernwaarden toegelicht: dichtbij en menselijk, eerlijk indirect, realistisch en praktisch, 
gezamenlijk en eigenzinnig. 

Van oorsprong concentreert de verzekerde een populatie zich in de regio Delfland, 
Westland Oostkant en de Nieuw Waterweg Noord. Het maatschappelijk verslag 2011 
meldt dat de invoering van de ZVW in 2006 geleid heeft tot een toename van verzekerde 
met bijna 30%. (MaatschappelijkVerslag 2011)  Gemeld wordt dat de zorgverzekeraar 
hun onderlinge waarborgmaatschappij betreft met uitgesloten aansprakelijkheid, die voor 
haar verzekerden de ziektekosten uit voort. De uitgesloten aansprakelijkheid betekent 
dat er geen verhalingsrecht is op de leden. De raad van bestuur is tweehoofdig. Er zijn 
drie directeuren.  
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Organogram 

 

Kerngegevens 

Het maatschappelijk verslag 2011 laat zien dat de zorg kosten per verzekerde 2161 euro 
bedroeg. De verzekeraar had in 2011 een aanwezige solvabiliteit van 139 miljoen euro. 
In 2010 betrof dit 126 miljoen euro. Eind 2011 waren er 368 mensen in dienst bij de 
verzekeraar. 

Samenwerkingsverbanden 

De zorgverzekeraar participeert direct in het samenwerkingsverband met de 
eerstelijnszorg instelling Stichting Zorggroep Eerste Lijn (ZEL). Deze stichting wil een de 
regio kwalitatief goede, onafhankelijke en zelfstandige huisartsen zorg ondersteunen, 
borgen en vernieuwen. Daarnaast participeert de verzekeraar indirect, via de stichting 
Phoenix, in de samenwerkingsverbanden Facilitaire Stichting Gezondheidzorg (FSG) en 
de eerder voorgenomen oprichting van de coöperatie inzake het Vlietland Ziekenhuis. Er 
wordt geen melding gemaakt van de recent opgerichte coöperatie hierboven ook werd 
genoemd. 

Frankeland Groep 

Structuur 

De Frankeland Groep is geen rechtspersoon maar een, regionaal gegroeide en door 
Frankeland geadopteerde, verzamelnaam voor vijf stichtingen die elk de hierna 
genoemde verpleeg- en/of zorgcentra exploiteren: Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs 
Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland. De statuten van die stichtingen zijn op de essentiële 
onderdelen gelijkluidend. Bovendien bestaat het bestuur en toezichthoudend orgaan bij 
alle stichtingen uit dezelfde personen. Praktisch gesproken is sprake van één, vanuit 
Frankeland, centraal geleide organisatie. (websiteFLG 2013) 

De instellingen van de Frankeland Groep hebben elk een eigen identiteit behouden. Het 
uiteindelijke doel is dat elke oudere met zijn of haar eigen levensstijl aansluiting vindt en 
zich thuis voelt in een van deze culturen. Ditzelfde geldt voor medewerkers en 
vrijwilligers met betrekking tot hun werkplezier.  De organisatie beschrijft uitgebreid hun 
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zorgvisie (Zorgvisie 2012): “De Frankeland Groep vindt het van groot belang dat 
bewoners zoveel mogelijk hun eigen leefstijl in een voor hun veilige en vertrouwde 
omgeving kunnen voortzetten. De visie van de Frankeland Groep is daarom ‘Zo gewoon 
mogelijk’. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van de unieke levensbeschouwelijke en 
culturele achtergrond van de bewoner en dat gewoonten, het eigen dagritme en 
dagbesteding richting geven aan het leven van alledag.” De Frankeland Groep heeft 
diverse zorg inhoudelijke onderscheidingen gekregen in de afgelopen jaren, die op hun 
website toegelicht. (websiteFLG 2013) 

Kerngegevens 

Jaardocumenten zoals een jaarrekening of maatschappelijk verslag zijn niet online 
gepubliceerd. De website bevat geen gegevens betreffende de opbrengsten en de kosten. 

Samenwerkingsverbanden 

Op de website staan geen samenwerkingsverbanden vermeld. De bestuurder meldt in 
een interview dat de groep deel uitmaakt van de recent opgerichte regionale coöperatie, 
die 
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BIJLAGE 5  VRAGENLIJST INTERVIEWS (FASE EERSTE KENNISMAKING MET HET 
CONCEPT POPULATIEMANAGEMENT) 

Deze vragenlijst is gebruikt bij het praktijkdeel van dit onderzoek. De opzet is 
beschreven in hoofdstuk 4 en de resultaten in hoofdstuk 5. Via een begeleidende brief is 
aangegeven dat de vraagstelling aan het voorbeeld van populatiemanagement in het 
buitenland (Gesundes Kinzigtal) werd opgehangen. 
 
Opzet interview: 

We zullen aan de hand van een buitenlands voorbeeld van populatiemanagement (Gesundes Kinzigtal) u 

voorleggen of u die inrichting en organisatie ook wenselijk (relevant) en haalbaar vindt in uw regio. Dit 

voorbeeld hebben we verwerkt in de vragenlijst die als bijlage is toegevoegd.  

 

Als definitie van populatiemanagement hanteren we: Populatiemanagement is een set van diensten en 

interventies gericht op gezondheidsbehoeften op alle punten van het continuum van gezondheid en welzijn 

door participatie, betrokkenheid en gerichte interventies rondom de/een populatie. De kerncomponenten 

omvatten populatie‐identificatie, populatie‐gezondheidsbeoordeling, populatie‐risicostratificatie, 

betrokkenheid en communicatie, interventies en uitkomstmonitoring. De interventies omvatten: preventie, 

zorgcoördinatie, disease en casemanagement. 

 

 

 

 

 

Introductie Gesundes Kinzigtal (GK) 
Gesundes Kinzigtal richt zich op een afgebakende regio met een totale populatie van 
60.000 Het is opgericht door een zorggroep van artsen/huisartsen en een 
organisatiebureau. De missie en visie is expliciet verbonden aan gezondheidswinst. De 
basisfilosofie van Gesundes Kinzigtal bestaat uit zelfmanagement, 
gezondheidsbevordering en preventieprogramma’s gericht op betere gezondheid en 
minder ziektegevallen. Bij de oprichting van Gesundes Kinzigtal heeft zij zich o.a. als doel 
gesteld om samen met de patiënten, de andere lokale gezondheidspartners en 
ziekenfondsen gezamenlijk een beter georganiseerde gezondheidszorg voor de populatie 
in Kinzigtal te ontwikkelen. 
 
GK heeft een contract van 10 jaar met de zorgverzekeraars. Zij heeft op haar beurt 
contracten gesloten met huisartsen, medische specialisten, fysiotherapeuten, 
ziekenhuizen, verpleeghuizen, apothekers, fitness- en sportclubs. GK wordt bekostigd via 
de bijdragemarge (verschil normkosten en werkelijke kosten voor de verzekerden in die 
regio). Dit is een integrale bekostiging per verzekerde per periode. GK bekostigt op haar 
beurt de aangesloten zorgaanbieders op basis van de bestaande bekostigingssystemen 
aangevuld met prestatie-opslagen (pay-for-performance) bijv de ontwikkeling en 
implementatie van preventie- en disease mangement programma’s. Vanaf jaar 4 delen 
de zorgaanbieders in de winst (shared savings) als zij goed scoren op indicatoren voor 
gezondheidsuitkomsten en patienttevredenheid. 
 
Dan willen we nu in meer detail inzoomen op GK en overgaan tot het stellen van vragen: 
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Normatieve en systeem integratie 
 
1. Kern van populatiemanagement is het gericht zijn op de gehele 

gezondheidslevensloop (F1) van een populatie op basis van een risicostratificatie 
(F2). Dit vindt plaats vanuit zowel het preventieve als klinische perspectief (F3). 

 
Zou u bereid zijn een ambitie-manifest te tekenen om het scenario 
populatiemanagement verder te verkennen ? 
 
 

2. De ambitie van GK richt zich op het opnieuw organiseren van de gezondheidszorg 
binnen de regio. Zij verbindt zich aan het behalen van gezondheidswinst: zowel in 
financiële als kwalitatieve uitkomsten. Gesundes Kinzigtal biedt clienten de 
mogelijkheid deel te nemen aan een ledenprogramma-aanbod (F4 
Clientbetrokkenheid en communicatie). Dit omvat de speciale diensten zoals betere 
zorg- coordinatie over de gehele zorgketen, getrainde professionals in shared-
decision making, intensieve arts-patientrelatieo.b.v. wederzijds overeengekomen 
behandelplannen, extra gezondheids-controles, preventieve programma’s, directe 
toegang tot eigen dossier met informatie over diagnoses, behandelingen en 
voorschriften. Client/Patient als co-producent van hun gezondheid (F8). 

 
Welke ambitie acht u wenselijk en/of haalbaar voor deze regio ? 
(subvragen kunnen zijn doelgroepen waarop in eerste instantie de samenwerking 
wordt gericht, quick wins etc)  

 
 
Organisatorische en service integratie 
 
3. De organisatiestructuur faciliteert het – waar nodig – interdisciplinair samenwerken 

(F13) 
Bij GK is populatiemanagement is de samenwerking op verschillende nivo’s 
geïntegreerd (F18) * via full integration: de aandeelhouders (huis)artsen en een 
organisatiebureau, de  overige zorgpartners zijn gebonden en verbonden via  
* deels linkage (de functionele integratie van ICT en uitkomstbekostiging) en  
* deels via coördinatie (de klinische integratie via onder andere `doctor of trust’ – 
met als  
   taak dat behandelingen naadloos op elkaar aansluiten - zorgpaden en peerreview). 

 
 Wat acht u een wenselijke/haalbare organisatievorm om populatie-
management enerzijds te verkennen en anderzijds te implementeren/uit te 
voeren ? (F18) 
 
 
Welke instellingen/professionals/stakeholders zouden minimaal onderdeel 
moeten zijn van de leidende coalitie cq de governance  (F11, F12) om  
- Het ambitiemanifest te ondertekenen 
- Populatiemanagement te verkennen 
- Populatiemanagement te implementeren en onderhouden  

(nb: rol verzekeraar, gemeente) 
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4. Bij GK is voor de gecontracteerde zorgaanbieders de bestaande 
financieringssystematiek (F10) aangevuld met prestatieopslagen (pay-for-
performance) bijv. de ontwikkeling en implementatie van preventie- en disease 
manage-ment programma’s. Vanaf jaar 4 delen de zorgaanbieders in de winst 
(shared savings) als zij goed scoren op indicatoren voor gezondheidsuitkomsten en 
patienttevredenheid. Er is sprake van een meerjarig contract ivm de vertraagde 
zichtbaarheid besparingen preventie (F7). GK zelf wordt bekostigd via de 
bijdragemarge (verschil normkosten en werkelijke kosten voor de verzekerden in de 
regio). 

 
Op welke wijze zou de financiering of bekostiging bij kunnen dragen aan 
populatie management? Of: wat heeft u van uw financier nodig om deze 
vorm van populatie management te kunnen opzetten  ? 

 
 
5. Start niet met een budget korting maar investeer via een startbudget en extra 

ondersteuning 
 

Zou u bereid zijn om bij te dragen aan een startbudget (F19)  
 
 

6. Op basis van een uitgebreide database worden risico’s in kaart gebracht (F2 
risicostratificatie) Belangrijke factor volgens het framework is dan ook data-integratie 
(F9). Gesundes Kinzigtal maakt gebruik van gedeelde medische dossiers. De patient 
is daarbij eigenaar van zijn dossier. Via een keycard geeft de patient toegang. 
Gesundes Kinzigtal onderhoudt een uitgebreide database van ziekenhuis-opnames, 
ziekte-verzuim, therapieën, verpleging en verzorging en dergelijke om de zorg te 
plannen en monitoren en de kwaliteit te verbeteren. Via het geavanceerde ICT-
netwerk worden de medische patiënt gegevens uitgewisseld. 

 
Zou u zich willen verbinden aan het realiseren van een soortgelijke data-
integratie: wat vooral wel en wat vooral niet (F9)? 

 
 
7. Gesundes Kinzigtal heeft een apart budget gereserveerd voor een onafhankelijke 

evaluatie /uitkomstmonitoring (F5). Er wordt gebruik gemaakt van een controle-
groep van 500.000. Zij onderscheid korte, middellange en lange termijn uitkomsten 
(F6). De filosofie van GK wordt als volgt omschreven: hoewel investeringen in 
preventie en gezondheidsbevordering besparingen zullen opleveren op de 
(middel)lange termijn, zal betere zorgcoördinatie en goed medicatie-management 
korte-termijn besparingen opleveren waarmee initiële investeringen kunnen worden 
gecompenseerd. 
 
Welke uitkomsten (korte, middel/lange termijn) zou u willen definiëren bij 
populatiemanagement in uw regio ?  
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8. Overige vragen betreffende de functionele en klinische integratie: 
 

Acht u onderstaande factoren relevant: 
 Gebruik evidence based protocollen en richtlijnen, door professionals (F14), Bij GK 

zijn de gecontrateerde partijen verplicht tot het volgen van vigerende richtlijnen 
en standaarden. 

 
 
 Creëer een adequate peer review onder de professionals: commitment om 

hulpverlening te evalueren en te sturen op uitkomstmonitoring (F16). Bij GK zijn 
de prestaties zichtbaar voor onder andere collega’s. Artsen krijgen 
spiegelinformatie waarbij de resultaten worden besproken. 

 
 

 Preventie, zorgcoördinatie, disease- en casemanagement onderling met elkaar 
verbinden via heldere processen (maak helder wie de totaalverantwoordelijkheid 
heeft t.a.v. de client/patient, ken de sociale kaart) (F15). Bij GK vindt dit plaats 
via ontwikkeling van zorgpaden en gedeelde electronische dossiers. Elke 
verzekerde kan kiezen voor een vertrouwensarts (of psychotherapeut) die ervoor 
zorgt dat de behandelingen naadloos aansluiten. 

 
 

 Leidende coalitie van organiseren en inrichten dienen intrinsieke overtuigt te zijn 
van het concept: voorbeeldrol is cruciaal in denken en doen (F17) 
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BIJLAGE 6  VRAGENLIJST (FASE BEPALING STRATEGISCHE AGENDA EN 
PROJECTENKALENDER POPULATIEMANAGMENT) 
Status van deze vragenlijst is dat deze niet is gevalideerd noch is getest. Toch hebben 
we ervoor gekozen het in dit onderzoeksrapport op te nemen. Eén van de aanbevelingen 
is om een vervolgonderzoek te houden onder de proeftuinen populatiemanagement. Het 
is onze stellingname dat de vragenlijst in potentie een nuttig hulpmiddel kan zijn om de 
stap van `eerste kennismaking met populatiemanagement’ naar de stap `verdere 
concretisering middels opstellen strategische agenda en projectenkalender’ te faciliteren. 

 

 

                Semi-gestructureerde vragenlijst  Acht u de factor:

Relevant/ Wenselijk/

Kritisch Toepasbaar

Haalbaar

NORMATIEVE EN SYSTEEM INTEGRATIE

F1 Gezondheidswinst als doel en ambitie gericht op de gezondheidslevensloop van een populatie,

dit omvat het opereren vanuit zowel wellness (preventie) als klinisch

Kenmerkend voor Populatiemanagement is dat het zich richt op de gehele gezondheids‐levensloop van de 

burger/client/populatie.  Een definitie van een client en patient is dan nadrukkelijk niet alleen verbonden aan 

personen die zich zelf melden met een actieve zorgvraag, maar betreft ook het voorkomen van gezondheidsverlies 

bij clienten zonder actieve zorgvraag (preventie)

Healthy

High Risk (not Chronic)

Disease Management 

Chronically ill

End of Life

subvraag specifiek voor de regio:

Zou u bereid zijn een ambitie‐manifest te tekenen om het scenario populatiemanagement verder te verkennen ?

Wat zou u als speerpunt c.q eerste prioriteit willen benoemen ?

F2 Een belangrijke factor is Populatie‐identificatie/beoordeling en risicostratificatie

De interventies (zie factor 3) worden afhankelijk gesteld van de risico‐inschatting van de populatie met als risico‐

stratificatie op meta‐nivo het figuur zoals opgenomen onder F1. Brondata voor een dergelijke beoordeling zijn 

questionnaires, medische claims/declaraties, medicijngebruik maar ook data als ziekteverzuim.

subvraag specifiek voor de regio:

Wat zou u als speerpunt c.q eerste prioriteit willen benoemen ?

F3 Belangrijke interventies zijn preventie, zorgcoordinatie, disease‐ en casemanagement (gericht op de 

gezondheidslevensloop van de populatie)

Zorgcoördinatie’ is het doelbewust organiseren van zorgactiviteiten tussen twee of meer deelnemers (met inbegrip 

van de patiënt) ‐ betrokken bij een patiënt ‐ gericht op de juiste levering van diensten (uitmondend in een 

coördinatieplan). Organiseren van zorgactiviteiten omvat het samenvoegen van personeel en andere middelen die 

nodig zijn om alle vereiste patiëntenzorg te verrichten. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de uitwisseling van 

informatie tussen deelnemers die verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten van de zorg. De CCA stelt dat de 

programma’s in het kader van `disease management ’  zich voornamelijk richten zich op hoog gezondheidsrisico 

patiënten met één of meer chronische ziekten. Disease management focust zich dan ook voornamelijk op het 

integraal organiseren van zorg rondom die complexe cliënt. Case Management omvat vaak een meer acute fase van 

zorg. 

Preventie

Zorgcoordinatie

Disease management

Case management
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F4 Een belangrijke factor is Clientbetrokkenheid en communicatie

Gesundes Kinzigtal biedt clienten de mogelijkheid deel te nemen aan een ledenprogramma‐aanbod. Dit omvat de 

speciale diensten zoals betere zorg‐ coordinatie over de gehele zorgketen, getrainde professionals in shared‐decision 

making, intensieve arts‐patientrelatie o.b.v. wederzijds overeengekomen behandelplannen, extra 

gezondheidscontroles, extra preventieve programma’s, directe toegang tot eigen dossier met informative over 

diagnoses, behandelingen en voorschriften. Client/Patient als co‐producent van hun gezondheid.

subvraag specifiek voor de regio:

Wat zou u als speerpunt c.q eerste prioriteit willen benoemen ?

F5 Een belangrijke factor is uitkomstmonitoring

Het CCA acht het cruciaal om bij het ontwerp van populatie‐management aandacht te besteden aan de gewenste 

uitkomsten. Uitkomst monitoring expliciteert de verwachtingen. Zij ziet als domeinen Psychosocial outcomes, 

Behavior change, Clinical and health status, Productivity/ satisfaction/QOL, Financial outcomes. 

Gesundes Kinzigtal heeft een apart budget gereserveerd voor een onafhankelijke evaluatie. Er wordt gebruik 

gemaakt van een controle‐groep van 500.000 vergelijkbare verzekerden.

subvraag specifiek voor de regio:

Wat zou u als speerpunt c.q eerste prioriteit willen benoemen ?

F6 Definieer de uitkomsten en maak onderscheid tussen korte, middellange en lange termijn

De filosofie van Gesundes Kinzigtal wordt als volgt omschreven: hoewel investeringen in preventie en 

gezondheidsbevordering besparingen zullen opleveren op de (middel)lange termijn, zal betere zorgcoördinatie en 

goed medicatie‐management korte‐termijn besparingen opleveren waarmee initiële investeringen kunnen worden 

gecompenseerd.

subvraag specifiek voor de regio:

Welke uitkomsten (korte, middel/lange termijn) zou u willen definieren bij populatiemanagement in uw regio ?

F17 Leidende coalitie van organiseren en inrichten dienen intrinsiek overtuigt te zijn van het concept: voorbeeldrol is 

cruciaal in denken en doen.

subvraag specifiek voor de regio:

Wie zouden er in deze regio onderdeel moeten zijn van een dergelijke leidende coalitie ?

* binnen uw organisatie

* buiten uw organisatie

Denk u dat de door u genoemde organisaties/functiegroepen/personen bereid zijn die rol op zich te nemen ?
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ORGANISATORISCHE EN SERVICE INTEGRATIE

F18 Integratieniveau: varieer tussen “linkage, coordination en full integration”, je kan enkele diensten integreren voor de 

hele populatie, je kan alle diensten integreren  voor een deelpopulatie, maar je kan niet alle diensten integreren 

voor alle populaties. Niet elke subpopulatie heeft als zorgaanbod een volledig multidisciplinair team nodig.

Gesundes Kinzigtal richt zich op een afgebakende regio van 60.000 verzekerden. Gesundes Kinzigtal heeft contracten 

gesloten met huisartsen, medische specialisten, fysiotherapeuten, ziekenhuizen, verpleeghuizen, apothekers, fitness‐ 

en sportclubs. In termen van Leutz is de samenwerking deels gevormd via full integration: de aandeelhouders (huis) 

artsen en een organisatieburo. Overige zorgpartners zijn gebonden en verbonden via deels linkage (de functionele 

integratie van ICT en uitkomstbekostiging: de organisaties zijn niet in eigendom en in loondienst) en coordination (de 

klinische integratie via onder andere `doctor of trust’ – met als taak dat behandelingen naadloos op elkaar aansluiten 

‐ zorgpaden en peerreview). 

Kaiser Permanente is een voorbeeld van full integration waarbij alle onderdelen in eigendom zijn en de artsen in 

loondienst zijn. Dit omvat ziekenhuizen, verzorg‐ en verpleeghuizen, thuiszorg maar ook zorgverzekeraars.

Subvragen: specifiek voor de regio

Tussen welke organisaties zou u welk integratieniveau aanbevelen ? (in het kader van populatie‐ management)

F11

Professionals opnemen in de leidende coalitie bij het organiseren en inrichten van populatiemanagement

F12 Governance: borgen adequate representatie van alle stakeholders 

Subvragen: specifiek voor de regio

Hoe zou u de governance geregeld willen zien in de regio ?

F13 Organisatiestructuur faciliteert het ‐ waar nodig ‐ interdisciplinair samenwerken.

Bij Gesundes Kinzigtal faciliteert de organisatiestructuur het interdisciplinair samenwerken door vooral de 

functionele integratie (ICT en uitkomst‐bekostiging) en klinische integratie (via onder andere `doctor of trust’ – met 

als taak dat behandelingen naadloos op elkaar aansluiten ‐ zorgpaden en peerreview).

Subvragen: specifiek voor de regio

Wat zou u als speerpunt c.q eerste prioriteit willen benoemen ?

KLINISCHE EN FUNCTIONELE INTEGRATIE

F8 De client/burger staat centraal, betrokkenheid en zelfmanagement zijn cruciaal (waaronder medicijn‐ en 

therapietrouwheid)

Gesundes Kinzigtal vindt zelfmanagement een belangrijke principe bij de ontwikkeling van educatie‐ en 

preventieprogramma’s: actieve deelname van patiënten aan het zorgproces als belangrijke voorwaarde om 

clienten/patiënten co‐producent van hun gezondheid te laten worden

F14 Gebruik evidence‐based protocollen en richtlijnen, door professionals ontwikkeld

F15

Preventie, zorgcoordinatie, disease‐ en casemanagement (interventies) onderling met elkaar verbinden via heldere 

processen (ken de sociale kaart, maak helder wie de totaal‐verantwoordelijkheid heeft t.a.v. een client/patient)

Via ontwikkeling van zorgpaden  en gedeelde electronische dossiers wordt getracht interventies en processen van 

ziekenhuizen en andere aanbieders met elkaar te verbinden. Elke verzekerde kan kiezen voor een vertrouwensarts 

(of psychotherapeut) die ervoor zorgt dat de behandelingen naadloos op elkaar aansluiten.

Subvragen: specifiek voor de regio

Wat ziet u als speerpunt bij het (verder) organiseren van de verbinding van de interventies

F16 Creëer een adequate peer review onder de professionals: commitment om hulpverlening te evaluerenen te sturen 

op uitkomstmonitoring

F7 Financiering gebaseerd op meerjarige contract, minimaal drie jaar

Expliciet is er gekozen voor een lange termijn contract (10 jaar) tussen Gesundes Kinzigtal en de ziekenfondsen 

waarbij wordt onderkend dat sommige effecten pas later zichtbaar worden (bijv. preventie)
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F9 Data integratie en ‐uitwisseling die diverse bronnen van informatie met elkaar verbinden minimaal van de betrokken 

stakeholders

Het is een onderscheidende factor in de ontwikkelingsstadia  die CCA onderkent bij de implementatie van 

populatiemanagement. Hoe hoger het stadium hoe meer informatie automatisch en digitaal wordt uitgewisseld 

tussen client/patient en individuele zorgaanbieder naar zorgteams, niet alleen op individueel nivo maar ook op 

(sub)populatienivo.

Gesundes Kinzigtal maakt gebruik van gedeelde medische dossiers. De patient is daarbij eigenaar van zijn dossier. Via 

een keycard geeft de patient toegang. Gesundes Kinzigtal onderhoudt een uitgebreide database van ziekenhuis‐

opnamen, ziekte‐verzuim, therapieën, verpleging en verzorging en dergelijke om de zorg te plannen en monitoren en 

de kwaliteit te verbeteren. Via het geavanceerde ICT‐netwerk worden de medische patientengegevens uitgewisseld.

Subvragen: specifiek voor de regio

Wat zou u als speerpunt c.q eerste prioriteit willen benoemen ?

F10 Een belangrijke factor is populatiegerichte, uitkomstbekostiging

Financiering is een belangrijk aandachtspunt bij het organiseren van samenwerking. Bij populatiegerichte bekostiging 

is de zorg integraal op het niveau van de patient en blijft dus niet beperkt tot de eerstelijns zorg en geindiceerde 

preventie, maar omvat ook (primaire) preventieve zorg en relevante delen van de tweedelijnszorg. Er is nog geen 

eenduidig algemeen model beschikbaar. Recentelijk is er een rapport verschenen genaamd ` uitkomstbekostiging in 

de zorg, internationale voorbeelden en relevantie voor Nederland.

Gesundes Kinzigtal GmbH wordt bekostigd via de bijdragemarge (verschil normkosten en werkelijke kosten voor de 

verzekerden in die region). Dit is een integrale bekostiging per verzekerde per periode. Gmbh bekostigt op haar 

beurt de aangesloten zorgaanbieders op basis van de bestaande bekostigingssystemen aangevuld met prestatie‐

opslagen (pay‐for‐performance) bijv de ontwikkeling en implementatie van preventie‐ en disease mangement 

programma’s. Vanaf jaar 4 delen de zorgaanbieders in de winst (shared savings) als zij goed scoren op indicatoren 

voor gezond‐heidsuitkomsten en patienttevredenheid.

Nyfer  (2012,p108) heeft verschillende bekostigingssystemen beoordeeld op bijdrage aan kwaliteit en doelmatigheid 

van zorg:

Subvragen: specifiek voor de regio

Acht u een variant op die van Kinzigtal haalbaar voor uw regio ? Cq zou u zich willen inspannen om betrokken 

partijen te overtuigen van het nut ervan gericht op implementatie al dan niet als proeftuin ?

Zo ja, wat zou u het liefst ingebouwd willen zien in de huidige bekostigingssystematiek ?

F19 Start niet met een budget korting maar investeer via een startbudget en extra ondersteuning

Subvragen: specifiek voor de regio

Zou u willen bijdragen aan een startbudget, hoeveel ?

F20 Prioriteer bij het organiseren en inrichten van populatie management (4 fasen Minkman)

Subvragen: specifiek voor de regio

U zult tijdens het gesprek gevraagd worden of u een prioritering ziet in de factoren en zo ja

welke

Overig

Heeft u nog overige tips, suggesties, aanbevelingen t.a.v. het onderwerp Populatiemanagement in de regio ?  
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BIJLAGE 7  REFLECTIE AUTEURS -  Bas van der Hoorn 
 
Men zegt vaak dat reflecteren een manier van leren is. Men heeft gelijk. Alleen neem ik 
daarvoor vaak te weinig tijd. Ik kan de hektiek van de dag daar de schuld van geven, 
maar dat zou onterecht zijn. Eigenlijk zou ik het mij moeten gunnen voor reflectie meer 
tijd te nemen. Vandaar ook mijn (onze, de auteurs) behoefte iets op papier te zetten 
over mijn persoonlijke ervaringen tijdens het hele traject dat “dé thesis” heet, waarbij ik 
nadrukkelijk tracht een koppeling te maken met hetgeen de leergang mij gebracht heeft. 

Bij de rondgang onder bestuurders in de regio WSD viel mij weer op hoe groot de invloed 
is van de karakters en interpersoonlijke vaardigheden van die bestuurders in het proces 
van verkennen van samenwerkingsverbanden. Samenwerkingen bloeien nu eenmaal niet 
zonder een sfeer van wederzijds vertrouwen. Maar met matchende karakers alléén ben je 
er ook niet. Zeker niet als je spreekt over verregaande vormen van samenwerkingen 
tussen instellingen, zoals bij populatiemanagement. Er is echt lef voor nodig. Een sprong 
in het diepe door het reële besef (acceptatie) dat wat goed is voor de populatie soms niet 
direct op korte temrijn gunstig is voor (de omzet of omvang van) het bedrijf! Dit durven 
te zeggen en te belijden vergt meer dan alleen de juiste karakterset of intellect, maar 
vooral ook lef!  

Tijdens de leergang is veel gesproken over de totstandkoming van strategie en 
organisatievormen, maar nauwelijks over het type bestuurder dat in de nabije toekomst 
nodig is om alle veranderingen in goede banen te kunnen leiden. Tijdens het blok 
organisatieverandering was wel wel aandacht voor de wijze waarop eenieder zijn eigen 
verandering in de weg kan zitten. En daarnaast had ik tijdens de intervisies ook de 
gelegenheid persoonlijke kwesties in te brengen, waarbij de feedback van de groep mij 
echt geholpen heeft. 

Speciale aandacht wil ik nog geven aan mijn mede auteur Johan, die – mogelijk 
onbewust – mij kritisch naar mijn eigen handelen heeft laten kijken. In de samenwerking 
vulden wij elkaar goed aan, vind ik. Dit kwam mede doordat wij op bepaalde elementen 
wezenlijk van elkaar verschillen. Johan is meer een perfectionist, dan ik. Hij werkt snel 
en gedegen en komt afspraken altijd na. Hij is meer visueel ingesteld, waar ik juist meer 
tekst nodig heb. Regelmatig moest ik toegeven dat zijn zienswijze, aanpak en wijze van 
opschrijven meer passend was dan die van mij, wat mij ertoe dreef nog een tandje 
dieper te gaan. Respect heb ik voor hoe Johan dit alles heeft weten te combineren met 
zijn situatie thuis.  

Ik ben ervan overtuigd dat onze samenwerking heeft geleid tot een beter eindproduct 
dan als ik het alleen had mogen doen. Overigens moet in dit kader ook Elly genoemd 
worden die – uit vrije wil! – onze begeleiding op zich genomen heeft. Het lijkt mij lastig 
vanuit de zijlijn ons zo to the point bij te sturen. Dat is echt een gave. Ik realiseer mij 
dan ook dat ik er in de toekomst voor moet zorgen mensen om me heen te hebben die 
mij op dezelfde wijze inspireren, uitdagen en scherp houden.  

Het hele traject beschouwend kan ik zeggen dat ik deze thesis echt met plezier heb 
mogen doen. Door een onderwerp, maar ook een werkveld te kiezen dat niet direct tot 
de mijne behoort, heb ik dit traject een spannende gevonden. Ik weet echter zeker dat 
ik, mede door deze keuze, mijzelf de ruimte gegeven heb te leren. Leren begint immers, 
waar je eigen kennis en ervaring ophouden.  
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BIJLAGE 7  REFLECTIE AUTEURS -  Johan ter Maaten 

Ik hou van hectiek. Ik hou van verandering. Ik hou van beweging. Sinds mijn opleiding 
bij de MBA houd ik ook van stilstaan, reflecteren. Hoe gedroeg ik me in dat gesprek, hoe 
reageerde ik, hoe reageerde de ander, hmm.. dat kan ik de volgende keer beter doen 
of… vooral vasthouden. Het slijt er meer en meer in. Vooral de autorit naar huis is een 
goed moment. De afronding van de thesis is zo’n ander goed moment. Wat heeft de 
opleiding met me gedaan. Als ik het in één zin zou moeten zeggen dan zou ik stellen 
“vergeet niet te dromen…. doe het vooral samen…..en doe dat vanuit de client”. Het zou 
een prima titel zijn voor onze thesis over Populatiemanagement. In die ene zin zitten 
voor mij drie kernthema’s. 
 
Vergeet niet te dromen…  
Vakken als strategische marketing met onderwerpen als `de blauwe oceaan’ en 
verandermanagement (derde orde vraagstukken) hebben het deurtje `denken in 
dromen’ wijd open gegooid bij me. Ik kom van origine uit de bankenwereld. Ik ben 
doordesemd in het SMART denken: specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en 
tijdsgebonden doelstellingen. Ik ben nu een overtuigd aanhanger van het denken in twee 
benen, namelijk ook op die van AMORE -> visievorming via dromen, de intrinsieke 
motivatie. Dromen vasthouden is moeilijk. Realiteit is dat je enerzijds al snel wordt 
opgeslokt door de beslommeringen van alle dag en anderszijds dat je omgeving dat ook 
heel sterk heeft waardoor je droom ook al snel in het hoekje “naïef” beland. Weerstand 
kan je ontmoedigen en je ertoe verleiden je droom los te laten. Daarom… 
 
… doe het vooral samen.. 
Ik heb altijd al gehouden van discussie en sparren. Ook bij het proces van het schrijven 
van een thesis is dat heel belangrijk. Elly heeft daar een cruciale rol in gespeeld en 
onvermoeibaar ons gechallenged. Bas is de vleesgeworden kernwaarde “optimisme”. Het 
is heel inspirerend om samen de interviews te evalueren. Je merkt dat Bas psychiater is 
en zeer goed door de regels heen kan luisteren. Een interview waarbij degene stelde niet 
te geloven in het concept Populatiemanagement (een droom van me) leidde in eerste 
instantie tot teleurstelling. Door sparren met Bas leidde het in tweede instantie in 
bewustwording van verandermanagement in actie. De betrokkene is iemand van `doe 
maar gewoon, dat is goed genoeg” waarbij een concept als Populatiemanagement al snel 
als “academisch en luchtfietserij” overkomt. De antwoorden en het gedachtegoed van 
betrokkene bevatte echter veel overeenkomsten met het doel en de factoren van 
Populatiemanagement. Een belangrijk leerpunt was dan ook: zorg dat je mensen hebt 
met wie je kan sparren, intervisie kunt houden zodat je je brede blikveld behoudt, ook bij 
weerstand en teleurstellingen. Vergeet niet te dromen en hou rekening met tegenslagen. 
Bij verandermanagement heette dat zo mooi (derde orde vraagstuk): wicked problems, 
clumsy solutions, oftewel bij grote dromen hoort een bumpy road. 
 
….. en doe dat vanuit de client… 
Dit is een heel belangrijk maar ook duidelijk kompas en buitengewoon actueel. In de zorg 
doen zich meerdere systeemveranderingen voor: de jeugdzorg, ouderenzorg, 
ziekenhuiszorg etc. Als je kijkt vanuit de client dan kan je er als bestuurder naar kijken in 
termen van risico’s voor de omvang van je instelling, de werkgelegenheid voor je 
medewerkers. Toch bieden die systeemveranderingen ook vooral kansen voor de klanten. 
Het vergt lef om te beginnen te kijken vanuit de client en dan pas je organisatie(belang).  
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Bas is behalve directeur zorg, psychiater. Hij houdt van kort en bondig. Dat was voor mij 
een goede en belangrijke terugkerende spiegel. Het was samen hard werken, maar ook 
ontspannen. Samen bewust uit onze eigen sector gestapt met als doel nieuwe dingen 
leren. Enorm inspirerend om te zien hoe de deelsectoren elkaar kunnen inspireren. Zowel 
Bas als ik hebben het concept Populatiemanagement al in onze eigen organisaties 
geïntroduceerd als onderdeel van het strategieformuleringsproces.  
 
Traditiegetrouw – zoals ik bij al mijn huiswerkopdrachten heb gedaan – wil ik ook een 
suggestie doen voor de opleiding. Evalueer hoe en in welke mate de opleiding bijdraagt 
aan ondernemerschap, aan bestuurders met lef. We hebben ze hard nodig de komende 
tijd in de zorg. 
 


