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In februari 2013 riep Minister Schippers van VWS zorgpartijen 
op mee te denken over hoe de Nederlandse (curatieve) gezond- 
heidszorg op termijn betaalbaar kan blijven. Het bestuur van de 
NFU nam die handschoen op. De NFU vindt dat umc’s, met hun 
unieke positie op de driesprong van zorg, wetenschappelijk 
onderzoek en medisch beroepsonderwijs, een verantwoorde- 
lijkheid hebben om de Nederlandse gezondheidszorg op lange 
termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Na zich te hebben laten adviseren door een wetenschappelijke 
Denktank uit eigen kring, presenteerde de NFU in juni een aantal 
eerste adviezen aan de Minister1. Kort daarna sloten de NFU, de 
Minister en anderen een meerjarig beleidsakkoord2, waarin ook 
aanbevelingen van de NFU-Denktank te herkennen waren.

In het beleidsakkoord wordt van arts en patiënt samen gevraagd 
te helpen de uitgavengroei te matigen door zinniger en zuiniger 
om te gaan met ziekenhuiszorg. Die keus vond grond in de 
analyse, ook verwoord door de Denktank, dat sommige 
ziekenhuiszorg patiënten geen of te weinig waarde geeft in 

1  Naar effectieve, passende en betaalbare zorg. NFU, juni 2013 
2  Onderhandelingsresultaten Schippers met ziekenhuizen, specialisten, GGZ, 
huisartsen, 16 juli 2013.

termen van gezondheid of kwaliteit van leven. Sommige zorg 
geeft wel waarde maar tegen onnodig hoge kosten.

De NFU heeft de Denktank gevraagd zijn eerste advies,  
mede gezien deze ontwikkelingen, in een tweede advies te 
concretiseren. Het resultaat van dat verzoek ligt voor u, onder 
de titel ‘Zichtbaar Zinnige en Zuinige Zorg’. Het bevat tal van 
aanbevelingen voor umc’s en anderen in de zorg.
Geïnspireerd door het advies heeft de NFU zelf alvast het plan 
opgevat om snel, samen met anderen, een ‘Beter-niet-doen’-
lijst op te stellen. Zowel arts als patiënt moeten op zo’n lijst snel 
en begrijpelijk kunnen zien welke vaak toegepaste zorgopties 
volgens wetenschappelijke inzichten in hun situatie níet 
effectief, níet kosteneffectief of anderszins níet gepast zijn.
Dit wordt een voorbeeld van hoe umc’s en de NFU hun maat- 
schappelijke verantwoordelijkheid in Nederland handen en 
voeten geven.

Drs. Guy Peeters
Voorzitter NFU

Voorwoord
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Executive summary

In its June 2013 report Towards effective, appropriate and 
affordable care, a Task force set up by the Netherlands 
Federation of University Medical Centres (NFU) attributed 
unsustainable growth of Dutch health care spending in part  
to overutilization or ‘inappropriate care’ - medical services  
with questionable health benefits and/or evidence of (cost)
effectiveness for some patient groups. Driving forces include 
various incentives within the Dutch health system to increase 
the provision of care.
Given the fact that overall budgets for health care will be 
limited, inappropriate care will come increasingly at the 
expense of appropriate care. 

This second Task force report follows a policy agreement 
between the NFU and the Dutch government (among others) in 
which ‘shared decision making’ is described as a tool to reduce 
overutilization and inappropriate care. Clinicians and patients 
should decide together which interventions are (cost)effective 
and appropriate in their particular situation.
The Task force supports that principle but notes at the same 
time that in daily practice good evidence about (cost)
effectiveness is often not readily available or non-existent.  
For meaningful shared decision making, both clinicians and 

patients need better access to better evidence. University 
medical centres (umc’s) have a public responsibility as well as 
unique research and educational capabilities to contribute 
solutions.

Among other things, the report recommends umc’s to:
• call on physicians to identify (potential) overuse within their 

own disciplines;
• evaluate the literature on current services (including 

diagnostic and surgical procedures and medical devices) 
with questionable (cost)effectiveness;

• increase funding for research that may enhance evidence on 
the (cost)effectiveness of current services;

• enable comparative research across health centres by 
building relevant and transparent national health care 
registrations and networks;

• promote clinical guidelines that always include the state of 
evidence for the (cost)effectiveness of recommended 
interventions plus guidance on which patients may require 
other types of care;

• clearly communicate evidence on (cost)effectiveness  
(or lack thereof) to both doctors and patients, enabling  
them to fully share in the decision making.
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In zijn eerste advies1 stelde de Denktank vast dat het huidige 
Nederlandse zorgstelsel veel prikkels bevat die ‘overproductie’ 
in de ziekenhuiszorg hebben uitgelokt: aanbod van en vraag 
naar onnodige, onwerkzame, ongepaste of relatief dure 
zorghandelingen.
Almaar méér diagnostiek, méér behandeling, méér technologie, 
méér monitoring en controle is namelijk lang niet altijd beter. 
Niet voor de samenleving als geheel, maar ook niet voor de 
individuele patiënt. Van veel zorghandelingen is twijfelachtig  
of de patiënt er uiteindelijk echt iets mee opschiet, en of met 
minder geld niet even veel bereikt zou kunnen worden.
De afgelopen jaren droeg overproductie bij aan rap groeiende 
uitgaven. (De Denktank schatte dat tien tot twintig procent van 
de huidige ziekenhuiszorg uiteindelijk als ‘overproductie’ zou 
kunnen worden gekenschetst.)

Nu de Minister van VWS de uitgavengroei zal begrenzen, dreigt 
het gevaar dat overproductie in de ene ziekenhuisafdeling ten 
koste gaat van zinvolle zorg ergens anders. Dat maakt het 
bestrijden van overproductie belangrijker dan ooit tevoren.
De Denktank ziet ondanks wat hij beschouwt als verkeerde 

1  Naar effectieve, passende en betaalbare zorg. NFU-Denktank, juni 2013.

prikkels in het huidige stelsel aanknopingspunten om de 
Nederlandse ziekenhuiszorg meer effectief en meer kosten- 
effectief te maken. Anders gezegd: om met het zelfde zieken- 
huiszorgbudget de Nederlandse patiënt meer gezondheids- 
waarde en meer kwaliteit van leven te geven.

De rol van de spreekkamer

Zoals ook de Minister heeft vastgesteld, staan in de dagelijkse 
praktijk van ons huidige zorgstelsel artsen en zorgconsumenten 
samen aan de kraan van een eindige voorraad gezondheids- 
zorg. In de spreekkamer moeten zij moeilijke keuzes maken. 
Hoe groot is het gezondheidsprobleem? Welke zorghandelingen 
zijn effectief én kosteneffectief, en dus medisch én maatschap- 
pelijk gerechtvaardigd? Is alle zorg die theoretisch kan worden 
geboden, gepast? Of, in de termen van de Minister, ‘zinnig en 
zuinig’?
In dit advies roept de Denktank umc’s en andere zorgpartijen op 
ervoor te zorgen dat arts en patiënt in de spreekkamer meer te 
kiezen hebben door zichtbaar te maken welke zorg werkelijk 
zinnig en zuinig is. Kennis die er al is moet in de spreekkamer 
beschikbaar komen, en waar kennis ontbreekt moeten barrières 
worden verlaagd om tot die nieuwe kennis te komen.

Samenvatting
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Los daarvan is het natuurlijk de plicht van alle partijen om de 
spreekkamer heen, van ziekenhuizen en medisch-wetenschap-
pelijke verenigingen tot patiëntenfederaties, toezichthouders 
en politiek, om van buitenaf heldere kaders voor deze vaak 
moeilijke keuzes te bieden.

Volgens de Denktank hebben artsen en patiënten2 nu vaak 
geen toegang tot betrouwbare kennis over welke zorg in hun 
situatie echt effectief is. Het gaat om bestaande én nieuwe 
zorghandelingen, uiteenlopend van screening, diagnostiek en 
prognostiek tot medicijnen, chirurgische ingrepen, devices en 
monitoring. Van nog meer interventies weten we niet of ze 
kosteneffectief zijn, met andere woorden, of ze voor het zelfde 
geld meer bereiken dan relatief duurdere oplossingen.
Zonder die kennis winnen (over)diagnostiek en (over)
behandeling het gemakkelijk van terughoudendheid, zelfs al 
zou terughoudendheid de patiënt per saldo meer gezondheids-
waarde of kwaliteit van leven geven.
Waar kennis wél aanwezig is, komt ze bijna nooit terecht 
in klinische richtlijnen. Veel richtlijnen lokken bovendien 

2  Voor ‘patiënten’ moet in dit advies ook worden gelezen: consumenten die niet 
ziek zijn maar wel met zorgkeuzes worden geconfronteerd, bijvoorbeeld als gevolg 
van diagnostiek. 
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overbehandeling uit door onvoldoende rekening te houden met 
‘bijzondere’ patiëntgroepen als ouderen, chronisch zieken en 
patiënten met meerdere diagnoses.
In de praktijk geven artsen uiteindelijk heel verschillende zorg. 
Het principe ‘pas toe of leg uit’ (waarom afgeweken van de 
richtlijn?) is geen regel. Die verschillen blijven veelal onzicht-
baar, net als de verschillen in behandeldoelen en uitkomsten 
voor de patiënten.
Patiënten zijn in de spreekkamer zeer afhankelijk van kennis die 
komt via hun arts. Klinische richtlijnen zijn voor hen niet te 
begrijpen. Zonder gezaghebbende en onafhankelijke kennis-
bron kunnen patiënten niet volwaardig mee kiezen voor zinnige 
en zuinige zorg. 

Bestaand en nieuw wetenschappelijk 
onderzoek 

Wat voor diverse patiëntgroepen werkelijk effectieve en 
kosteneffectieve zorg is, kan alleen worden vastgesteld door 
gedegen wetenschappelijk onderzoek in de praktijk of door 
systematische bestudering van al gepubliceerd onderzoek.
Volgens de Denktank ligt veel internationale kennis over 
effectiviteit en kosteneffectiviteit ongebruikt op de plank. 

Daarnaast is er te weinig aandacht en geld voor nieuw en 
andersoortig onderzoek naar de vraag welke bestaande zorg 
(kosten)effectief is. Umc’s en fi nanciers focussen te eenzijdig 
op speurwerk naar níeuwe technieken en níeuwe interventies, 
terwijl ruwweg de helft van wat nu in het ziekenhuis gebeurt 
niet stoelt op wetenschappelijk bewijs.
Volgens de Denktank valt hier een wereld te winnen. 
Substantiële investeringen in dit veld zouden op korte termijn 
een veelvoud aan onterechte zorguitgaven kunnen voorkomen.
Door hun publieke functie zijn umc’s in een unieke positie 
geplaatst om hierin een belangrijke rol te spelen. De Denktank 
vindt allereerst dat umc’s moeten bijdragen aan pakket-
screeningsprogramma’s van het College voor Zorgverzekeringen. 
Maar umc’s kunnen ook zelf, gezamenlijk, initiatief nemen om 
niet-effectieve en niet-kosteneffectieve zorg op te sporen, en 
die kennis voor arts én patiënt bruikbaar te maken.

Transparante zorgregistraties 

Voor onderzoek naar de doelmatigheid van ziekenhuiszorg is 
het belangrijk te weten welke zorg aan wie door wie is gegeven, 
hoeveel het kostte en wat het opleverde voor de patiënt. 
Aan die randvoorwaarde wordt nu zelden voldaan. 
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Integendeel: op dit punt heeft ons land handicaps te 
overwinnen.
Door tal van partijen in de zorg wordt informatie vastgelegd – 
maar doorgaans betreft dat alleen informatie over het zorg-
proces en niet over de uitkomsten ervan. Bovendien is, door 
marktwerking en een terugtrekkende overheid, de administratie 
van zorg in Nederland uitzonderlijk gefragmenteerd en 
ondoorzichtig in vergelijking met omringende landen. Ieder 
voert zijn eigen registratie, en wil (‘concurrentiegevoelig’) of 
kan (‘incompatibele IT-systemen’, ‘privacy’) anderen daartoe 
geen toegang geven. 
Veel advieslichamen hebben hierover de alarmklok al geluid. 
Ook de Denktank vindt het de hoogste tijd voor substantiële 
stappen op dit gebied. Alle zorgpartijen moeten, waar nodig 
aangespoord door wetgeving, samen werken aan een transparant 
netwerk van zorggegevens dat kan worden gebruikt voor onder-
zoek naar de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van zorg.

De rol van de umc’s 

In een zorgstelsel dat wordt gedreven door marktwerking en 
concurrentie hebben universitair medische centra, met hun 
collectieve taken op het gebied van onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek, een bijzondere positie3. In de 
ogen van de Denktank hebben de Nederlandse umc’s dan ook 
een speciale verantwoordelijkheid om te werken aan zorg die 
effectief, kosteneffectief en gepast is.
Gezamenlijk moeten umc’s een voortrekkersrol vervullen, zowel 
bij het verzamelen en genereren van essentiële kennis als bij 
het bruikbaar maken van die kennis voor artsen én patiënten.
Zo kunnen ze voorop lopen bij het samenstellen én toepassen 
van een ‘Beter-niet-doen’ lijst met zorghandelingen die volgens 
wetenschappelijk onderzoek niet effectief of niet 
kosteneffectief zijn. Ze kunnen naast hun speurwerk naar 
zorginnovaties meer aandacht geven aan het wetenschappelijk 
valideren van bestaande zorg.  En ze kunnen een voorbeeld 
worden binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg op het gebied 
van het transparant registreren van zorg, inclusief kwaliteit en 
uitkomsten voor patiënten.
Slechts drie van de vele stappen die volgens dit advies kunnen 
worden gezet.

3  Unwarranted variations in healthcare delivery: implications for academic 
medical centres. Wennberg JE, British Medical Journal, 2002;325:961–4
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In zijn eerste advies4 analyseerde de Denktank oorzaken voor 
de in Nederland in de afgelopen tien jaar relatief snel gestegen 
uitgaven voor ziekenhuiszorg en identificeerde ze knelpunten 
bij het probleem aanpakken van het probleem.

Urgentie 

In zijn eerste advies haalde de Denktank onder meer projecties 
aan volgens welke, op grond van het gemiddelde groeitempo in 
de afgelopen jaren, een modaal Nederlands gezin in 2040 bijna 
de helft van zijn bruto inkomen zou uitgeven aan zorggerela- 
teerde belastingen en collectieve verzekeringspremies - zonder 
twijfel een niet te handhaven groei.
Sommigen zagen over 2013 signalen voor afnemende groei of 
zelfs krimp in de vraag naar en het gerealiseerde volume van 
ziekenhuiszorg. Definitieve cijfers laten nog op zich wachten, en 
of bijvoorbeeld de economische crisis in combinatie met eigen 
risico’s zorgden voor een (tijdelijke) vermindering van de vraag 
naar zorg is nog onduidelijk.
Diverse recent verschenen analyses en prognoses zijn in elk 
geval niet optimistisch dat de groeicurve definitief is omge- 

4  Naar effectieve, passende en betaalbare zorg. NFU-Denktank, juni 2013.

bogen. Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) zag weliswaar 
in diverse westerse landen aanwijzingen voor matiger groei van 
zorguitgaven, maar noemt de recessie als de vermoedelijke 
oorzaak en vermoedt (bij afwezigheid van fundamentele 
hervormingen) dat het effect niet structureel zal zijn5, 6.  
Vektis, de rekenaar van de gezamenlijke Nederlandse zorg- 
verzekeraars, voorspelde voortgaande groei van de uitgaven in 
2014 7. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorspelde 
aanhoudend hogere uitgaven8, net als de Rekenkamer9.
Ook de Denktank meent dat een eventuele krimp of groei- 
afname incidenteel en tijdelijk zal zijn zolang fundamentele 
hervormingen uitblijven. De urgentie om het probleem aan te 
pakken is dus onverminderd groot.

5  The Economics of Public Health Care Reform in Advanced and Emerging 
Economies, International Monetary Fund, 2013.
6  Fiscal Monitor: Fiscal Adjustment in an Uncertain World.  
International Monetary Fund, 2013.
7  Zorgthermometer: Vooruitblik 2014. Vektis, 2013.
8  Van feiten naar focus: stand van de zorgmarkten 2013.  
Nederlandse Zorgautoriteit, 2013.
9  Transparantie ziekenhuisuitgaven. Uitgavenbeheersing in de zorg.  
Algemene Rekenkamer, 2013.

1. Situatieschets
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Oorzaken 

In zijn eerste advies legde de Denktank de oorzaak van de snel 
groeiende ziekenhuisuitgaven deels in het functioneren van het 
huidige zorgstelsel waarin gereguleerde marktwerking en niet 
samenwerking de belangrijkste drijvende en sturende kracht is. 
Dat, gecombineerd met een wettelijke zorgplicht en budget-
overschrijdingen die achteraf werden bijgepast, creëerde een 
monster dat zichzelf in de staart bijt, met snel groeiende 
consumptie en kosten die op den duur de toegankelijkheid en 
de kwaliteit van de zorg in gevaar zullen brengen.
“Het heeft een curatieve gezondheidszorg opgeleverd die inter-
nationaal gezien goed en toegankelijk is,” aldus de Denktank in 
zijn eerste advies. “Maar toegang tot steeds meer zorgver-
richtingen geeft voor patiënten lang niet altijd meer gezondheid 
of meer levenskwaliteit. Volgens de Denktank zou een deel van 
de vandaag geleverde en vergoede zorg binnen het ‘basispakket’ 
wetenschappelijke toetsing op medische noodzakelijkheid en 
(kosten)effectiviteit niet doorstaan. Daarnaast is sommige zorg 
onnodig duur of uiteindelijk niet in het belang van de patiënt. 
Een robuust systeem om deze ‘overproductie’ wetenschappelijk 
te identifi ceren en te beteugelen ontbreekt echter.”

Van groei naar verdeling

In het onlangs gesloten meerjarige hoofdlijnenakkoord10 
kondigde de Minister van VWS aan vanaf nu overschrijdingen 
van het vooraf besproken budget (maximale groei 1,5% in 2014, 
1,0% in 2015 en verder) het jaar erna niet meer te zullen 
bijpassen. Daarmee liggen voor het eerst sinds lange tijd weer 
dijken rond het totale zorgbudget, zonder dat de wettelijke 
zorgplicht en consumptie-uitnodigende marktprikkels zijn 
verdwenen.
De gevolgen van onnodig of ongepast gebruik van zieken-
huiszorg verplaatsen zich daarmee: van het land buiten de 
dijken naar binnendijks gebied. Als de totale uitgaven door 
‘overproductie’ niet meer kunnen groeien, ontstaat meer dan 
voorheen weer de noodzaak van prioritering van zorg. Het 
bestrijden van overproductie wordt nóg belangrijker.
Het voor gezondheidszorg beschikbare budget moet eerlijk en 
optimaal worden verdeeld en dáár worden gebruikt waar het 
patiënten aantoonbaar meerwaarde oplevert. Geld besteden 
aan niet gepaste, niet effectieve of niet kosteneffectieve zorg, 

10  Onderhandelingsresultaten Schippers met ziekenhuizen, 
medisch specialisten, GGZ en huisartsen, 16 juli 2013.



15Zichtbaar zinnige en zuinige zorg

met andere woorden anders dan aan ‘zinnige en zuinige’ zorg, 
schaadt patiënten die wél gepaste, effectieve en kosten-
effectieve zorg moeten krijgen.

Samenwerking en transparantie 

Uit haar reactie11 op alle suggesties die binnenkwamen op haar 
‘Buitenhofoproep’ bleek dat de Minister (nog) niet wezenlijk wil 
sleutelen aan enkele fundamentele oorzaken voor te snel 
groeiende zorguitgaven, zoals medisch-specialistisch onder-
nemerschap, een breed basispakket en de rol van de zorg-
verzekeraars.
De Denktank blijft onverkort van mening dat open samen-
werking en gelijklopende belangen een betere basis vormen 
voor optimale gezondheidszorg dan intransparantie vanwege 
bedrijfsgevoeligheid. Niettemin ziet de Denktank ook binnen 
het huidige stelsel tal van mogelijkheden om spelers, umc’s 

11  Analyse uitkomst Buitenhof en inhoudelijke reactie op meldingen. 
Bijlage bij brief Minister van VWS aan Tweede Kamer, 30 september 2013.

niet uitgezonderd, meer aan te spreken op het verminderen van 
overproductie en ongewenste praktijkvariatie. In dit tweede 
advies aan het bestuur van de NFU concentreert de Denktank 
zich op zaken die in zijn ogen:
a urgent of fundamenteel zijn, zoals het gebrek aan 

betrouwbare en voor arts en patiënt bruikbare informatie 
over effectiviteit en kosteneffectiviteit van nu verleende 
zorg, en het ontbreken van centrale regie bij de oplossing 
van dat probleem;

b dicht bij rollen van en uitdagingen voor umc’s liggen, zoals 
betere inzet van wetenschappelijk onderzoek (en onderwijs) 
en meer aandacht voor samenwerking en transparantie die 
praktijkvariatie zichtbaar maakt;

c op dit moment bijzondere kansen bieden, bijvoorbeeld door 
de recente parlementaire goedkeuring voor het regerings-
besluit om het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) per 
1 april 2014 om te vormen tot het Zorginstituut Nederland 
(ZiN).
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Van spreekkamer naar BEspreekkamer

Het akkoord tussen Minister en zorgpartijen legt de selectie  
van zinnige en zuinige zorg in handen van arts en patiënt in de 
spreekkamer. Zoals de Minister het in een tv-programma zei: 
“De arts in de spreekkamer gaat veel strakker bewaken dat 
mensen die zorg krijgen, het ook echt medisch nodig hebben.”12 
Vaker dan nu moeten arts en consument in haar ogen samen 
beslissen of een specifieke ingreep wel ‘zinnig en zuinig’ is.
In theorie onderschrijft de Denktank dat principe. Artsen en 
patiënten dragen immers óók een maatschappelijke verant- 
woordelijkheid: die voor een optimale en rechtvaardige 
verdeling van de beschikbare zorgcapaciteit. Samen staan ze 
aan de kraan van een eindige voorraad gezondheidszorg, en ze 
mogen niet weglopen van de vraag of geboden zorg gepast, 
proportioneel en (kosten)effectief is.

Volgens de Denktank moet de spreekkamer  meer dan nu het 
karakter krijgen van een ‘BEspreekkamer’, waarin álle voors en 
tegens van mogelijke interventies zorgvuldig worden gewogen 
en waarin de patiënt een volwaardige rol speelt.

12  Pauw en Witteman, 14 oktober 2013.

Voor ingrijpende beslissingen moet bijvoorbeeld voldoende 
(bedenk)tijd zijn. Meer financiële ruimte voor ‘intensief consult’ 
tussen specialist en ernstig zieke patiënt en zijn naasten over 
behandelopties (‘kijk- en luistergeld’)13 verdient daarom alle 
steun. Maar ook in eerdere fasen moet de uitkomst van 
gesprekken niet altijd zijn méér diagnostiek, méér verwijzingen, 
méér behandeling, méér dure technologie, méér controles.
Zorgaanbieders behandelen patiënten nu eerder en/of 
intensiever dan voorheen, maar, anders dan vaak wordt 
gedacht, leidt meer of vroegere zorg niet altijd tot betere 
gezondheid of meer kwaliteit van leven. Zorg die niet baat of 
niet nodig is, schaadt de patiënt — fysiek, psychisch, sociaal  
of financieel — en schaadt de samenleving.
Tegelijk moet worden vastgesteld dat de bespreekkamer slechts 
het hart vormt van wijdere, concentrische cirkels eromheen. 
Heldere kaders aangereikt vanuit ziekenhuizen, medische 
beroepsgroepen en de maatschappij zijn ook onontbeerlijk14.

13  NZa zet in op transparantie in doorontwikkelagenda DOT, 7/11/2013,  
http://bit.ly/1dMKpaF
14  Zie bijvoorbeeld ‘Zinnige en duurzame zorg’ (2006), waarin de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg (RVZ) een maximum van 2 80.000 per gewonnen 
(gezond) levensjaar voorstelde. 
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Beter afwegen welke interventies écht nodig zijn voor specifieke 
patiëntgroepen, en vaker in goed overleg behoedzaam 
afwachten in plaats van direct te handelen, levert zorgaan- 
bieders waarschijnlijk minder volume op maar is uiteindelijk 
beter voor de individuele patiënt, voor de gezondheidszorg als 
geheel en voor artsen die door betere keuzes hun tijd kunnen 
besteden aan patiënten die het echt nodig hebben.

Noodzakelijke informatie ontbreekt

Het centrale probleem is volgens de Denktank echter dat het 
spreekkamergesprek de gewenste rol in de praktijk zelden kan 
spelen omdat het arts en patiënt ontbreekt aan de informatie 
om te bepalen welke zorg werkelijk ‘zinnig en zuinig’ is.
Noch de arts, noch de consument hebben eenvoudige toegang 
tot betrouwbaar, toepasbaar onderzoek naar welke zorg in hun 
situatie gepast, effectief en kosteneffectief is dan wel breder 
geaccepteerde kaders overschrijdt.
Bij gebrek aan duidelijke informatie en heldere kaders winnen 
(over)diagnostiek en (over)behandeling het gemakkelijk van 
terughoudendheid. Onnodige tests of (te) dure behandelingen 
worden ingezet zonder dat alle voor- en nadelen voor de patiënt 
zelf en die van vele andere patiënten zijn meegewogen.

Dat zicht op zinnigheid en zuinigheid van zorg vaak ontbreekt 
heeft vele oorzaken:
Niet zelden vergeten arts en patiënt samen te bepalen hoe groot 
een medisch probleem werkelijk is, of wat de patiënt verwacht 
van interventies. Een kleine (verwachte) ziektelast moet leiden 
tot een andere weging van zorginterventies dan een grote 
ziektelast.
Er is onvoldoende betrouwbaar, onafhankelijk, relevant 
(wetenschappelijk) onderzoek naar effectiviteit en kosten- 
effectiviteit van veel bestaande en nieuwe zorginterventies.  
Dit geldt vooral, maar niet uitsluitend, voor niet-farmaceutische 
zorg. Van veel geneesmiddelen weten we niet of ze kosten- 
effectiever zijn dan alternatieven.
Waar zulk onderzoek wél beschikbaar is, leidt ze ondanks aan- 
bevelingen in die richting15 16 tot nu toe nauwelijks tot heldere 
klinische richtlijnen of kaders voor behandelend specialisten. 
Klinische richtlijnen zijn ook zelden toegesneden op gebruik in 
het gesprek met de patiënt, en lokken vaak overbehandeling uit 

15  Richtlijn voor Richtlijnen; 20 criteria voor het ontwikkelen en implementeren 
van een klinische richtlijn. Regieraad Kwaliteit van Zorg, 2012.
16  Gaan richtlijnen en doelmatigheid samen?  
Welke kosten en kostenberekeningen horen thuis in een richtlijn.  
Regieraad Kwaliteit van Zorg, 2011.
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van ‘bijzondere’ patiëntgroepen zoals ouderen, chronisch 
zieken en patiënten met meerdere diagnoses;
Bij artsen ontbreekt informatie over hoe hun eigen handelen en 
succes zich verhoudt tot die van collega’s. Behandelpraktijken 
en patiëntuitkomsten lopen soms sterk uiteen, maar zulke 
lessen zijn moeilijk te trekken omdat registraties in de gezond-
heidszorg in Nederland ernstig versnipperd zijn;
In de spreekkamer voelen patiënten zich in de praktijk even 
onmachtig als, zeg, in hun autogarage. Ze voelen zich beland in 
een ‘medische molen’ zonder goede, onafhankelijke gids. Loopt 
een arts niet (te) hard van stapel? Kunnen nevenbelangen een 
rol spelen? Is een scan of behandeling echt nodig? Patiënten 
kijken veel rond op ‘Internet’, maar zonder gezaghebbende en 
onafhankelijke kennisbron is het moeilijk volwaardig mee te 
praten over het kiezen van zinnige en zuinige zorg.

Wetenschappelijk onderzoek

Wil het gesprek in de spreekkamer werkelijk de gewenste rol 
kunnen spelen, dan moet volgens de Denktank zowel voor arts 
als consument (of patiënt) meer dan nu zichtbaar worden welke 
zorg echt zinnig en zuinig is. Die kennis moet ook voor beide 
partijen hanteerbaar zijn.

Veel artsen erkennen dat maar de helft van wat zij in zieken-
huizen doen, stoelt op wetenschappelijk bewijs van 
effectiviteit, laat staan kosteneffectiviteit. De andere helft 
stoelt op zaken als ‘gezond verstand’, intuïtie, empathie en 
risico-mijding, maar ook ambitie, eerzucht en bedrijfseconomie 
spelen een rol. Een investering in apparatuur moet immers wel 
worden terugverdiend. Soms schept aanbod van zorg een vraag 
om zorg, niet andersom.
Wat voor onderscheidbare patiëntgroepen werkelijk gepaste, 
effectieve en kosteneffectieve zorg is, kan alleen worden 
vastgesteld door gedegen wetenschappelijk onderzoek, hetzij 
in de klinische praktijk, hetzij via systematische bestudering 
van reeds gepubliceerd klinisch onderzoek. Hier valt een wereld 
te winnen, en umc’s zijn uniek gepositioneerd om daarin 
belangrijke rollen te spelen.
Effectiviteits-studies (zoals ‘trials’ en geformaliseerde ‘health 
technology asessments’) kunnen uitwijzen of bestaande en 
nieuwe interventies, interventietechnieken of ‘devices’ echt 
meerwaarde opleveren voor de patiënt, ook ten opzichte van 
alternatieven; of het nog jarenlang voor controle terugroepen 
van grote groepen behandelde patiënten werkelijk meer 
gezondheid of kwaliteit van leven geeft; en of breed bevolkings-
onderzoek of uitgebreide vroegdiagnostiek patiënten per saldo 
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misschien meer kwaad doen dan goed, zoals herhaalde malen 
is aangetoond voor procedures die in de Verenigde Staten snel 
breed werden toegepast.
Vergelijkend onderzoek kan uitwijzen of ziekenhuizen met hoge 
productie betere patiëntuitkomsten hebben dan ziekenhuizen 
die terughoudender zijn, en of nieuwe ingrepen of technologie 
breed wordt ingevoerd, ook in umc’s, zonder dat onafhankelijk 
is aangetoond of ze werkelijk meerwaarde bieden.
Implementatie-onderzoek kan helpen inzichten over effectiviteit 
en kosteneffectiviteit op te nemen in klinische richtlijnen en toe 
te passen op de medische werkvloer.

Hoe broodnodig ook, zulk onderzoek maakt in Nederland maar 
een kleine fractie uit van het totaal aan medische research. 
Umc’s en onderzoeksfi nanciers zoals VWS, ZonMW en ‘collecte-
busfondsen’ als KWF en Hartstichting leggen zich vrijwel 
uitsluitend toe op fundamentele research en onderzoek naar 
zorginnovaties. Daardoor blijft de validatie van grote delen van 
de bestáánde zorg ten onrechte achterwege.
Substantiële investeringen in dit veld (groter dan het huidige 
ZonMW-programma ‘Doelmatige Zorg’) zouden op relatief korte 
termijn een veelvoud aan onnodige zorg en uitgaven kunnen 
voorkomen.
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Het College voor Zorgverzekeringen heeft voorgesteld 17 
systematisch en kritisch te kijken naar, om te beginnen, wat 
bekend is over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van zorg 
rond kanker en hart- en vaatziekten, knie- en heupvervangings-
operaties en verslavingszorg. Het CvZ initieert ook een werk-
programma over het gebruik van kosteneffectiviteitscriteria in 
de zorg18.
De Denktank bepleit intensieve deelname vanuit de umc’s aan 
deze initiatieven, maar vindt dat umc’s ook daarnaast in NFU-
verband initiatieven kunnen nemen om ongepaste, ineffectieve 
en/of niet kosteneffectieve onderdelen in het bestaande 
zorgaanbod te identifi ceren en die kennis voor arts én patiënt 
optimaal bruikbaar te maken.

17  Brief aan NFU over programma ‘Zinnig en Zuinig’, College voor 
Zorgverzekeringen, 2013.
18  Kosteneffectiviteit in de zorg, College voor Zorgverzekeringen, 2013

Relevante, transparante zorgregistraties

Onderzoek kan pas effi ciënt zijn als voldoende informatie 
voorhanden is; als alle relevante partijen betrouwbare 
gegevens over omvang, kosten én uitkomsten van zorg 
verzamelen en aan anderen beschikbaar stellen. Aan die 
randvoorwaarde wordt nu niet voldaan. Integendeel: ook op dit 
punt heeft ons land handicaps te overwinnen.
Zelden worden de voor patiënten meest relevante uitkomsten 
van zorg gemeten en vastgelegd: gezondheidswaarde over 
langere tijd. Registraties bevatten vooral heel veel indicatoren 
voor zorgprocessen.
Bovendien is, door marktwerking in het stelsel en een overheid 
die zich als regisseur terugtrekt, de administratie van zorg in 
Nederland gefragmenteerd en ondoorzichtig, zeker in verge-
lijking met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en landen in 
Scandinavië. Huisartsen, ziekenhuizen en verzekeraars voeren 
ieder eigen registraties. Bestanden en IT-systemen van zieken-
huizen corresponderen niet met elkaar. Voor zover medische 
beroepsverenigingen kwaliteit- en uitkomstregistraties 
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opzetten, gebeurt dat per discipline apart. Ook zorgverzekeraars 
bouwen ieder aan hun ‘eigen’ gegevenssets, die ze met enig 
recht beschouwen als ‘bedrijfsgevoelig’. Zelfs gezamenlijke 
verzekeringsgegevens, verzameld door Vektis, zijn niet altijd 
vrij beschikbaar voor onderzoek.
Al die losse registratie-inspanningen kosten veel tijd en geld, 
maar leveren niet het gewenste beeld op: waar wordt welke zorg 
verleend, en wat heeft het patiënten opgeleverd in termen van 
gezondheid en kwaliteit van leven. Daardoor kunnen onder-
zoekers, artsen noch patiënten lessen trekken over de 
effectiviteit en kosteneffectiviteit van miljarden aan zorg die 
dag in dag uit wordt geleverd.
De Denktank is niet de eerste die aan de bel trekt over de 
(nog steeds verder gaande) versnippering van zorgregistratie. 
Onder anderen het RIVM19, de Rekenkamer20, de Advies-
commissie Zorggegevens21 en de Nederlandse Zorgautoriteit22 
hebben de afgelopen jaren gepleit voor meer transparantie en 

19  Strategische analyse gegevensvoorziening VTV en Zorgbalans. 
Naar betere informatie over volksgezondheid en zorg. RIVM, 2012.
20  Transparantie ziekenhuisuitgaven. Uitgavenbeheersing in de zorg. 
Algemene Rekenkamer, 2013.
21  Verslag Adviescommissie Zorggegevens.nl, april 2011.
22  Van feiten naar focus: stand van de zorgmarkten 2013. 
Nederlandse Zorgautoriteit, 2013.

meer centrale regie bij het registreren van zorg. Het is de 
hoogste tijd voor substantiële stappen op dit gebied. 
Alle zorgpartijen moeten, waar nodig aangespoord door 
wetgeving, samen werken aan één integraal, (inter)nationaal 
gestandaardiseerd en transparant netwerk van zorggegevens 
ten behoeve van de organisatie, de bekostiging en de fi nanciële 
verantwoording van zorg, én ten behoeve van onderzoek naar 
effectiviteit, kosteneffectiviteit en kwaliteit van die zorg.

De rol van umc’s

In een zorgstelsel dat wordt gedreven door marktwerking en 
concurrentie hebben de Nederlandse universitair medische 
centra, met hun collectieve taak op het gebied van onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek, een bijzondere taak. Zij hebben 
een speciale verantwoordelijkheid om te werken aan zorg die 
effectief, kosteneffectief en gepast is.
Gezamenlijk moeten umc’s een voortrekkersrol vervullen, zowel 
bij het verzamelen en genereren van essentiële kennis als bij 
het bruikbaar maken van die kennis voor artsen én patiënten.
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Deze aanbevelingen zijn gericht aan de NFU, de federatie van 
universitair medische centra. Ze richten zich allereerst op wat 
umc’s zelf zouden kunnen ondernemen; daarna volgen ook 
aanbevelingen voor gesprekken met andere zorgpartijen.

In de richting van umc’s 

In de ogen van de Denktank zouden de umc’s, mits daartoe 
gefaciliteerd,  gemandateerd en gelegitimeerd, onder meer het 
volgende moeten doen:

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek:
• Voortrekkersrollen nemen in nationale en regionale 

onderzoeksnetwerken naar (kosten)effectieve, en dus 
gepaste en betaalbare zorg; 

• Meer eigen onderzoekscapaciteit en -fondsen (zoals een 
substantieel percentage van de ‘academische component’ 
van de overheidsfinanciering) inzetten voor: 
- Wetenschappelijke toetsing van effectiviteit en kosten- 

effectiviteit van bestaande zorg, met inbegrip van 
bijvoorbeeld diagnostiek, medical devices en chirurgie. 
Ineffectieve zorg en dure zorg zonder meerwaarde ten 
opzichte van minder dure alternatieven kunnen worden 

gepubliceerd in de vorm van een ‘Beter-niet-doen’ lijst. 
Met die lijst kunnen umc’s hun eigen zorg doelmatiger 
maken, hun onderwijs beter focussen op gepaste zorg en 
onderzoek beter agenderen. Andere zorgpartijen, zoals 
medisch-wetenschappelijke verenigingen en het College 
voor Zorgverzekeraars, kunnen de lijst benutten voor het 
aanpassen van richtlijnen en het adviseren over al of niet 
voorwaardelijke vergoedingen.

- Wetenschappelijke toetsing van effectiviteit en kosten- 
effectiviteit van nieuwe zorginterventies, inclusief niet-
farmaceutische interventies zoals diagnostiek, medical 
devices en chirurgie. Innovatieve maar niet (kosten)
effectieve zorg zou net als bestaande zorg belanden op  
de ‘Beter-niet-doen’ lijst.

- Wetenschappelijke vergelijking van de effectiviteit en 
kosteneffectiviteit van relatief goedkope interventies ten 
opzichte van relatief dure alternatieven.

- Wetenschappelijk onderzoek naar (lokale en regionale) 
verschillen in gebruik, kosten en opbrengsten van zorg in 
termen van inzichtelijke meerwaarde voor patiënten;

- Structurele, intensieve samenwerking met het 
Zorginstituut Nederland en onderzoeksfinanciers zoals 
ZonMw, VWS en ‘collectebusfondsen’ om relevantie, 

2. Aanbevelingen
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kwaliteit, continuïteit en toepassing van zulk onderzoek  
te garanderen. 

Op het gebied van onderwijs:
• In alle fasen van medische opleidingen meer aandacht 

schenken aan ‘ongepaste zorg’ zoals overdiagnostiek en 
overbehandeling en zo bouwen aan een cultuurverandering 
onder aankomende generaties artsen.

• Meer aankomend artsen opleiden in kenmerken en 
methodologie van goed (kosten)effectiviteits onderzoek  
als fundament van ‘evidence-based medicine’.

Op het gebied van eigen ziekenhuiszorg:
• Meer aandacht geven aan zinnig- en zuinigheid op de 

ziekenhuiswerkvloer, bijvoorbeeld door:
- Te bevorderen dat een te ontwikkelen ‘Beter-niet-doen’ 

lijst actief gaat worden gebruikt bij het overleg tussen 
artsen en patiënten in bespreekkamers, bijvoorbeeld als 
onderdeel van een gezaghebbende, onafhankelijke, 
praktische, begrijpelijke, aantrekkelijke, landelijke 
gezondheidswebsite die door artsen en patiënten samen 
in de bespreekkamer kan worden gebruikt;

- Eigen artsen/onderzoekers te vragen om van hun 

beroepsgroep te verlangen dat kennis over effectiviteit en 
kosteneffectiviteit wordt opgenomen in klinische richt- 
lijnen, en dat die richtlijnen óók expliciet richting aangeven 
bij patiënten die afwijken van de norm voor de richtlijn 
(zoals oudere patiënten of patiënten met multimorbiditeit);

- In de zorgverlening gebruik te maken van systematische 
monitoring en benchmarking, onder andere via discipline-
gerelateerde en gerichte kwaliteitsregistraties (zoals NICE 
voor intensive care);

- Eigen artsen te vragen om, wanneer zij meer zorg adviseren 
dan is geïndiceerd in de relevante richtlijnen, die keus 
tegenover patiënten én collega’s altijd te beargumenteren 
volgens het principe ‘pas toe of leg uit’23;

- Eigen artsen te vragen om ziektelast, behandelrisico’s, 
imperfecte patiëntuitkomsten en de optie van terug- 
houdendheid standaard op te nemen in bespreekkamer- 
gesprekken, en later bij patiënten te toetsen of deze 
onderwerpen daadwerkelijk zijn besproken;

- Initiatieven te nemen voor efficiënte, onafhankelijke 
second opinions (deels op afstand), maar alleen voor zover 

23  Zie: Richtlijn voor Richtlijnen; 20 criteria voor het ontwikkelen en 
implementeren van een klinische richtlijn. Regieraad Kwaliteit van Zorg, 2012.
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centra erkend leidend zijn in bepaalde disciplines;
- Mogelijke (neven)belangen van artsen of ziekenhuizen bij 

diagnostische of andere zorgproducten inzichtelijk te 
maken voor verzekeraars en patiënten.

Op het gebied van informatie en transparantie:
• Een voorbeeld worden binnen de Nederlandse ziekenhuis-

sector op het gebied van het transparant registreren van 
zorg, inclusief kwaliteit en uitkomsten voor patiënten24;

• Bevorderen dat het reeds ingezette initiatief tot een voor 
umc’s geharmoniseerd IT-platform voor ‘zorgregistratie aan 
de bron’, in samenwerking met alle zorgpartijen (inclusief 
overheid, patiënten en wetenschappers), wordt uitgebouwd 
naar een landelijk platform dat gefragmenteerde 
zorginformatie verbindt.

Op het gebied van samenwerking en taakverdeling:
• Zorg daar leveren waar het vanuit de patiënt gezien het 

24  Zie ook NFU Consortium Kwaliteit van Zorg , www.nfukwaliteit.nl

meest effectief en kosteneffectief is. Binnen de wet- en 
regelgeving zoveel mogelijk regionale samenwerking zoeken 
met algemene ziekenhuizen, huisartsen, georganiseerde 
patiënten en andere partijen in de zorgketen ten behoeve 
van vernieuwende zorgconcepten en preventiestrategieën op 
gebieden als diabetes, kanker en hart- en vaatziekten. 
Sommige niet-complexe zorg en zorg ten aanzien van 
bepaalde chronische ziekten kan ook, vaak zelfs beter, door 
huisartsen of algemene ziekenhuizen worden gedaan mits 
het belang van opleiding en onderzoek is geborgd. Medisch 
specialisten kunnen soms effectiever én kosteneffectiever 
zorg bieden buiten het ziekenhuis.

• Voorkomen dat productie-aanzuigende overcapaciteit 
ontstaat doordat te veel ziekenhuizen investeren in te veel 
dure voorzieningen. Binnen de grenzen van het mededingings-
recht moeten ziekenhuizen, inclusief umc’s, het maximale 
doen om te komen tot zinniger, zuiniger en voor patiënten 
optimale taakverdeling op het gebied van dure zorg en 
infrastructuur. Taakverdeling, bijvoorbeeld op het gebied 
van protonentherapie, moet niet aan verzekeraars worden 
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overgelaten, maar moet gebaseerd zijn op nationale, 
onafhankelijke, medisch-inhoudelijke afwegingen.

Meer algemeen:
• Meer verantwoordelijkheid en initiatief nemen voor een 

indringend maatschappelijk debat over een rechtvaardige 
verdeling van zorg in de toekomst en (fi nanciële) kaders die 
daarbij onontkoombaar zijn. Van (artsen in) umc’s mag 
worden gevraagd dat zij patiënten en de samenleving 
uitleggen dat in de toekomst vaker keuzes nodig zullen zijn 
om toegankelijke zorg en preventie voor velen te kunnen 
garanderen, en dat doelmatigheidscriteria uiteindelijk dus 
onvermijdelijk zijn.

In de richting van andere zorgpartijen 

In de richting van externe onderzoeksfi nanciers:
• Doordring fi nanciers van medisch onderzoek (VWS, ZonMw, 

Europese Commissie, ‘collectebusfondsen’) van het cruciale 
belang van wetenschappelijk validatie van bestáánde zorg-

interventies, opdat zij zich minder eenzijdig concentreren op 
fundamenteel onderzoek en onderzoek naar níeuwe zorg-
interventies terwijl veel bestaande interventies hun waarde 
(nog) niet hebben bewezen.

• Werk met fi nanciers aan een programma van doelmatig-
heidsonderzoek dat nauw aansluit op urgente vragen in de 
ziekenhuispraktijk. 

In de richting van de minister van VWS:
• Eis wetenschappelijke toetsing op (kosten)effectiviteit van 

niet-farmaceutische zorg (zoals diagnostische tests, 
chirurgische ingrepen en medical devices) door een 
versterkte CvZ-Commissie Cure (CCU). Stel daarbij een 
verkorte procedure in voor toelating van niet-controversiële 
interventies of interventie-uitbreidingen.

• Vergoed nieuwe, experimentele zorginterventies alleen in 
het kader van deugdelijk wetenschappelijk onderzoek naar 
effectiviteit of kosteneffectiviteit van die interventies;

• Geef spelers waar nodig mandaat en slagkracht om regie te 
voeren, bijvoorbeeld om versnippering van zorgregistraties 
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te verminderen. Zorg waar nodig voor wetgeving rond het 
delen van informatie en kies daarbij een ‘zinnige en zuinige’ 
balans tussen zorgkwaliteit en privacy.

• Steun het College voor Zorgverzekeringen en vergelijkbare 
adviseurs in maatschappelijke discussies over doelmatig-
heidskeuzes in de gezondheidszorg. Wijk niet af van 
adviezen zonder op zijn minst aanvullend advies te hebben 
ingewonnen.

• Versterk de rol van patiënten door, gebruik makend van 
inspanningen in de campagne ‘Verstandig Kiezen’25,  
(mee) te investeren in een gezaghebbende, onafhankelijke, 
praktische, begrijpelijke, aantrekkelijke, landelijke gezond- 
heidswebsite die door artsen en patiënten samen in de 
bespreekkamer kan worden gebruikt. Zo’n website bevat 
bijvoorbeeld informatie over aandoeningen, ziektelast, 
klinische richtlijnen, voor- en nadelen cq. mogelijkheden en 
beperkingen van diagnostiek en behandelingen, waar- 
schuwingen voor overdiagnostiek en overbehandeling, en 
tips voor welke onderwerpen zeker aan de orde moeten 
komen.

25  www.kwaliteitskoepel.nl/verstandig-kiezen

• Onderzoek de mogelijkheid van een verbod op reclame voor 
dure/complexe diagnostiek (zoals ‘bodyscans’) als die niet 
gericht is op verwijzers, analoog aan de bestaande regels 
rond reclame voor geneesmiddelen. Overdiagnostiek buiten 
het stelsel leidt onherroepelijk tot meer niet-gepaste, niet-
kosteneffectieve zorg binnen het stelsel.

In de richting van de Orde van Medische Specialisten,  
de Landelijke Huisartsen Vereniging, patiënten- 
federaties, et cetera:
• Help partijen te verenigen achter het streven naar 

geïntegreerde zorgkwaliteit- en -uitkomstregistraties. 
Discipline- en ketengeoriënteerde uitkomstregistraties zoals 
NICE (intensieve zorg), PHAROS (hemato-oncologie), BIDON 
(diabetes), NABON (borstkanker) en DICA (o.a. darmkanker) 
hebben hun waarde bewezen bij het monitoren en 
benchmarken van zorg, maar ziekenhuizen moeten niet 
eindigen met een lappendeken aan registraties. 
Administratieve lasten zouden de betrouwbaarheid van 
gegevens in gevaar kunnen brengen.

• Werk (o.a. via het project ‘Verstandig Kiezen’) samen om te 
komen tot een ‘Beter-niet-doen’ lijst van niet-(kosten)
effectieve interventies en tot heldere behandelrichtlijnen 
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gegrond in kennis over (kosten)effectiviteit. Bevorder dat 
richtlijnen óók expliciet richting aangeven bij patiënten die 
afwijken van de norm voor de richtlijn (zoals oudere 
patiënten of patiënten met multimorbiditeit). Bevorder de 
totstandkoming van voor leken begrijpelijke versies van 
richtlijnen voor gebruik in de bespreekkamer.

In de richting van zorgverzekeraars:
• Ondersteun het streven naar een nationale, transparante 

registratie van zorggegevens en neem daaraan deel met 
meer transparante beschikbare eigen data, eenmalige 
investeringen en structurele fi nanciering.

• Investeer (mee) in medisch relevant wetenschappelijk 
onderzoek naar effectiviteit en kosteneffectiviteit van 
bestaande en nieuwe zorginterventies (met inbegrip van 
niet-farmaceutische interventies). Eén promille van de 
25 miljard euro die jaarlijks wordt uitgegeven aan curatieve 
zorg zou héél veel vragen kunnen beantwoorden. Werk 
samen met elkaar, met umc’s en met onderzoeksfi nanciers, 
zodat niet elk apart het wiel van ‘zinnige en zuinige zorg’ 
probeert uit te vinden.

• Vergoed alleen nog second opinions wanneer die worden 
verstrekt door klinische centra die door beroepsverenigingen 

zijn erkend als leidend in het betreffende indicatiegebied. 
Vergoed ook het bieden van meer kosteneffectieve ‘second 
opinions op afstand’.

• Speel op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek 
een nuttige rol bij het voorkomen van onnodige zorg 
uitlokkende overcapaciteit, bijvoorbeeld op het gebied van 
zeer complexe en kostbare infrastructuur.
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