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Waardegedreven zorg binnen
Santeon
Roxanne Vernimmen, Raad van Bestuur OLVG

Santeon: “lerend
systeem” van zeven
topklinische
ziekenhuizen met
landelijke dekking
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De vijf ambities van Santeon
Onze toegevoegde waarde voor patiënten
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Principe van VBHC

Zorguitkomsten:

Kosten:

Proces:

•

Overleving

•

Verblijfsduur

• Wachttijd tot behandeling

•

Complicaties

•

Consulten

• Annuleringen operaties

•

Heropnames

•

Medicatie

• Moment lab

•

PROMs

•

Diagnostiek

•

PREMs

•

OK tijd
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15 aandoeningen staan
centraal in VBHC programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met Santeon leveren we
samen 11% van de
Nederlandse
ziekenhuiszorg

OLVG:
• HIV
• Cataract
• Nederlandse Hart
registratie

Borstkanker
Prostaatkanker
Longkanker
Darmkanker
Heupartrose
CVA (beroerte)
Chronische nierschade
Geboortezorg
Reuma
Coronairlijden
IBD (Inflammatory Bowel Disease)
Diabetes
Heupfractuur
Knie-artrose
COVID-19 (afgerond)
Kwetsbare ouderen start

Toekomst >20 aandoeningen
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Santeon Samen Beter
verbetercyclus
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Samen Beter programma staat centraal in de visie
Continu verbeteren
Continue (verbetering van) waarde van zorg: resultaten
inzichtelijk maken en verbetering stimuleren

Samen
Beter

Personaliseren van zorg
Betekenisvolle resultaten van zorg voor de patiënt inzichtelijk maken
7
en samen beslissen

Continu verbeteren door multidiciplinaire teams
binnen Santeon Samen Beter programma
• Artsen
• Projectleiders
• Data analisten
• Patiënten
• Medisch specialisten
• Verpleegkundig specialisten
• Verpleegkundigen
• Apothekers
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Voorbeeld scorekaart borstkanker

Voorbeeld scorekaart en resultaten borstkanker

Data laten slechts kleine
verschillen zien in vijfjaarsoverleving tussen ziekenhuizen
We hebben verschillen
gemeten in % heroperaties
na positief snijvlak variërend
tussen 3 en 11%
Aanzienlijke verschillen in
kosten voor het stellen van een
diagnose (€300-€700) en
medicatiekosten (€1600-€4000)
per patiënt

Reductie van > 15% heroperaties na positief snijvlak
(santeonbreed, in 1,5 jaar)
Verbetermaatregelen CWZ:
•

Technisch: gebruik van echo
tijdens operatie voor betere
beoordeling door chirurg.

•

Bewustwording: hogere %
heroperaties ter sprake in
MDO, continue focus op het
onderwerp.

•

Standaardisatie: Definitie van
positief snijvlak is
onderzocht: verschillen in
interpretatie van marges door
pathologen in ziekenhuizen
geconstateerd.

Voorbeeld scorekaart en resultaten borstkanker

Verschillen gemeten met
directe impact op de
kosten: % patiënten met
een borstbesparende
operatie verschilt binnen
de ziekenhuizen tussen
20% - 79%

20% meer patienten in dagbehandeling na 1 jaar
Uitkomsten:
•

Verwachtingen verbeterteams
lagen hoger (85%) dan gemeten.

•

Patiënt-gerelateerde variabelen
bleken nauwelijks van invloed.

•

Wel relevant:
• Gebruik van pijnblokkade in
combinatie met paracetamol
i.p.v. morfine vanwege
misselijkheid
• Communicatie met patiënten,
managen van verwachtingen.

Proc
es

Kosten

Uitkomsten

De invulling van Samen Beter kent twee toepassingen, met
een gezamenlijke basis
U0
U1
U2
U3
U4
U5
U6
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
P1
P2

PROMs: Response rates

Toepassingen

PROMs: Kwaliteit van leven (EQ5D)
PROMs: Pijn (NRS)
PROMS: Functionele status (HOOSPS)

Gezamenlijke basis

Complicaties tijdens opname primaire heupoperatie
Complicaties na primaire heupoperatie
Heroperatie zelfde heup binnen 1 jaar post-OK

Dialoog tussen zorg
professionals

Continu verbeteren
data gedreven leren en
verbeteren

Persoonlijke behoeften,
voorkeuren en waarden
van patiënt

Gepersonaliseerde zorg
waardecreatie in de
spreekkamer

OK-tijd
Gemiddelde inkoopprijs
Verblijfsduur
Opname op dag operatie
Diagnostische activiteiten
Polikliniekbezoeken
Ontslagbestemming

Geaggregeerde uitkomst,
proces en
kostenindicatoren

Doorlooptijd: wachttijd tot THP
Annulering operatie

Individuele uitkomsten
(klinisch en patiënt
gerapporteerd)

Personaliseren van zorg

“Het gebruiken van zorguitkomsten,
inclusief door de patiënt
gerapporteerde uitkomsten, ten
behoeve van samen beslissen”
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Vaststellen van sleutelmomenten voor samen
beslissen in het zorgpad

Het Samen Beter programma vormt de kern van het
lerende systeem:
Aantoonbaar verbeteren op basis van Transparant over resultaten
via publicaties en op websites:
gestandaardiseerd meten van
uitkomsten en kosten:

Keuze-instrumenten
ontwikkeld voor in de
spreekkamer:
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Santeon collectieve zorgcontractering
• 2016

Marktverkenning
» Is er belangstelling bij verzekeraars om zorg op kwaliteit in te kopen?

• 2017-2020

Meerjarig collectieve zorgcontract voor borstkankerzorg
» Menzis, a.s.r, Multizorg VRZ en CZ (dank aan deze pioniers van het eerste uur!)
» Prestatiebeloning op zorguitkomsten
» Experiment bundled payment

• Wat hebben we van elkaar geleerd in dit ‘experiment’?
» De kwaliteitsverbetering die plaatsvindt in deze periode heeft zich vertaald in een
financiële beloning
» Bundled payment model met 6 bundels/zorgpaden blijkt vooral administratief te complex
» Koudwatervrees van specialisten om zorguitkomsten te delen is merendeels weggenomen
» Dialoogsessies tussen specialisten en verzekeraars zijn erg gewaardeerd aan beide zijden
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Santeon collectieve zorgcontractering

• Vervolg?
» De dialoogsessies leren ons dat er wederzijds behoefte is aan co-creatie met niet alleen focus
op kwaliteit (KPI scorecard) maar ook gepast gebruik en zorg op de juiste plek en/of wegnemen
van financiële belemmeringen.
» Daarnaast zien we dat verzekeraars op zoek zijn een goed georganiseerd opschalingsplatform
voor succesvolle lokale transformatieprojecten. Santeon kan hierin een belangrijke rol spelen.
» Met Zilveren Kruis worden hier momenteel concrete projecten voor opgestart.
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Santeon Farmacotherapie:
beste therapie voor de beste prijs

Beste therapie
– Richtlijnen op basis van onderzoek, literatuur en zelf
opgebouwde data en kennis
– Uit ieder ziekenhuis voorschrijver + apotheker plus
ondersteuning
• Beslisdocumenten onderschrijven inhoud en beargumenteren
keuze tijdens de inkoop.
• Besluitvorming via Beleidscommissie (inhoud) en Stuurgroep
(proces)

Beste prijs
– Prijsdaling bestaande middelen (AIP)
– Stijging totale volumes
– Economisch beste voorstel (kosten per patiënt)
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Health Intelligence Platform Santeon
(HIPS)

HIPS
Het Health Intelligence Platform Santeon (HIPS) is het
gezamenlijke dataplatform van de zeven Santeon ziekenhuizen.
Hierin kunnen de ziekenhuizen snel informatie met elkaar
uitwisselen en vergelijken om te onderzoeken, te verbeteren en te
innoveren.

HIPS ondersteunt data-gedreven
Value Based Healthcare

23

Dus met het HIPS

• Ontsluiten we makkelijker lokaal (goede) data
• Maken we afspraken over gezamenlijke
standaarden van belang voor gegevensuitwisseling
• Willen we efficiënter werken met bestaande
middelen
• Willen we meer gezamenlijk ontwikkelen (1x
ontwikkelen, 7x implementeren)

• Creëren we win-win voor de huizen: data
gemakkelijk voor meerdere doeleinden te
gebruiken
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Al jaren focus op kwaliteit,
en VBHC als leidend principe
• Oprichting Vereniging
Samenwerkende
Ziekenhuizen

2007

• Nieuwe naam: Santeon

2010

• 1e landelijk Santeon
symposium
• Partner ICHOM
• Verpleegkunde congres
& prijs
• Lancering een Santeon
behandeling

• ZvU long- en
prostaatkanker

2012

•
•
•
•
•
•
•
•

Santeon op IHI congres,
3 KWF subsidies
Start programma VBHC
Samenwerking Leven met
Kanker
3e boek Zorg voor Uitkomst
Verpleegkunde naar Magnet
congres, Orlando
VBHC Cancer Monitor
Borstkankerzorg contract
verzekeraars

2014

• Santeon Handvest 2025
• Experiment uitkomst
indicatoren
• Uitbreiding naar 11 VBHC
aandoeningen
• Publicatie VBHC resultaten
heupartrose en CVA
• Jong Santeon Congres
• Verpleegkundig Congres
• Waardegedreven
contracten met
zorgverzekeraars

2016

• 15e aandoening COVID-19
verbetercyclus gestart
• Internationale positie en
nationale koploper
waardegedreven zorg
• VBHC prize 2020
• Gezamenlijk HIPS (Health
Intelligence Platform Santeon)
• Samen innoveren en
innovaties opschalen
• Samen beslissen Experiment
implementatiefase
• BCG prime vaccinstudie
• Lancering Santeon-boek

2018

2020

GR8

2009
• Contract AFAS
• Toetreding MST

2011
•
•
•
•

Digitale leeromgeving
Start Meetbaar Beter
ZonMW subsidie
Samenwerking klinisch
chemische laboratoria
• Farmadatabase
• 1e landelijke CQI meting
• 1e wetenschapsprijs

2013
• 1e Santeon (CAP) studie
• Start meten PROM’s
• Implementatie VTGM

2015

2017

• Santeon professional
• Inkoop dure
geneesmiddelen
• VBHC collaboration award
• Farmadatabase operationeel
• Gezamenlijke inkoop
voeding

2019

• Toetreding Maasstad
Ziekenhuis
• Start financiële benchmark
• 1e publicaties & vermelding
Pub Med
• 3e Santeon symposium
• 10 jaar Santeon
• 5 ambities patiënten
• Publicatie VBHC resultaten
borstkanker

• Santeon Congres voor
Leidinggevenden
• Beslishulp longkanker
• Nieuw Santeon kantoor
• Samen Beter uitbreiding
naar 13 aandoeningen
• Initiatie HIPS (data
platform)
• Uitbreiding
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behandelrichtlijnen dure
geneesmiddelen

Geleerde lessen
• Meet succes langs uitkomsten en niet langs processen

• Faciliteer de teams met de juiste data, infrastructuur en governance
• Creëer een veilige leeromgeving en werk richting transparantie. Zorg dat het interessant is
en bijdraagt aan werkplezier
• Laat medische professionals in de lead en zorg voor procesondersteuning
• Organiseer rondom de patiënt en doe het samen met de patiënt
• Werk ook aan nieuwe technieken zoals predictiemodellen voor beslissingsondersteuning
te gebruiken door arts én patient (persoonlijke voorkeuren meenemend)

