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Waar Menzis voor staat en voor gaat, ons DNA 
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Coöperatie Menzis U.A. 
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Feiten & Cijfers Menzis 
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Uitgaven aan zorg 



Feiten en cijfers Zorginkoop 

Aantal overeenkomsten 32.458 

Aantal unieke contractpartijen 23.614 

Zorgkosten Zvw 5,9 miljard 

Zorgkosten Wlz 2,7 miljard 

Aantal inkopers Zvw 43 fte (137 miljoen per fte) 
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Meer waarde 
Mens & Maatschappij 

inkoopschaal en klantnavigatie 

reductie zorgkosten 
Goede en betaalbare zorg 
Juiste zorg op de juiste plek,  
nu en in de toekomst 

Versterken van leefkracht 
Stimuleren gezonder leven, 
betere kwaliteit van leven 
 

Samen verzekeren 
Betaalbare premie,  
heldere producten,  
persoonlijke service  

Missie en visie 
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ZVW 

Wmo WLZ 

Wettelijke kaders 

1. Meer doelmatigheid  
2. Goede toegankelijkheid 

zorg 
3. Minder centrale sturing 

1. Betere kwaliteit zware 
intramurale zorg 

2. Houdbaar en 
betaalbaar stelsel 

3. Meer voor elkaar 
zorgen 

1. Bevorderen sociale 
samenhang 

2. Ondersteunen 
zelfredzaamheid en 
participatie 

3. Opvang bieden 

Zorgverzekeraar 

Zorgkantoor Gemeenten 

populatie-/gebiedsgebonden financiering 
Kostendekkend uit WLZ-premie 

Individuele premie per verzekerde 



Rol van de zorgverzekeraar 

11 

Patiënt 

Zorgverzekeraar Zorgaanbieder 

Verzekerde 

Toezicht: 

NZa, ZiNL, DNB, IGJ, AFM  

Publieke randvoorwaarden o.a.: 

Zorgplicht 

Acceptatieplicht 

Verbod op premiedifferentiatie/ risicoselectie 

≠ 
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Waarde = 

Voor de verzekerde  
relevante uitkomsten 

Kosten van de 
prestatie 



In 2018 kapstok van inkoopbeleid gemaakt 
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Verschillende typen waardegerichte contracten 
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Aandoening 

Episode bundel Eén bedrag voor hele zorgpad 

Bundel voor chronische zorg 
Eén bedrag voor jaarlijks 

zorgpad 

Instelling 
Waardegerichte 

meerjarenafspraak 
Afspraken over 

kwaliteitsverbetering 

Populatie 

Populatie-bekostiging  

(hele populatie) 

Abonnementstarief per 
inwoner 

Doelgroep-bekostiging 
Abonnementstarief per 

doelgroeplid 

Niveau Type contract Omschrijving 
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Kwaliteit én kosten 
 

Waardegerichte inkoopcontracten 
gericht op uitkomst 



Bouwstenen van een waardegerichte inkoopafspraak 
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Score 

Minimaal Maximaal 

Zorgpad afbakening 

VOLLEDIG DEELBEHANDELING 

Electief: klacht tm herstel 
Chronisch: episode 

Populatie: volledige 
zorgconsumptie 

Enkelvoudige 
behandeling inc. 
complicaties 

Indicatoren in model 

UITKOMSTEN UITKOMST 

Met patiënt afgestemde 
relevante 

uitkomstindicatoren inclusief 
PROMs 

Minimaal 1 uitkomst 
indicator 

Kosten in model 

EFFICIENTIE KOSTENDRIJVERS 

Kostendrijvers vergeleken 
en efficiëntie beloond 

Kostendrijvers 
gemeten en vergeleken 

Motivatie behandelteam 

INTRINSIEKE MOTIVATIE EXTRINSIEKE MOTIVATIE 

Intrinsieke verbeter 
motivatie ondersteund 

door meerjaren-afspraak 

Motivatie op basis van 
financiële prikkel 

Spiegel voor vergelijk 

BEST IN CLASS EIGEN HISTORIE 

Internationaal best in class 
als voorbeeld 

Vergelijk met eigen 
historie 

Verbetercyclus 

WAARDEVERBETERING INGERICHT 

Verbetercyclus leidt tot 
waardeverbetering 

Verbetercyclus 
ingericht 

Patiëntervaringsmeting 

VERBETERING BEHOUD 

Patiëntervaring 
verbeterd niveau 

Patiëntervaring op 
orde en behoud niveau 

Checks and balances: 
Indicatiestelling volgens wetenschap en praktijk 



Terugblik waardegericht inkopen: eerste 
ervaringen 

• 21 deelnemende zorgaanbieders voor de behandeling  van heup- en knieartrose 

– > 50% Menzis volume heup/knie vervanging 

 

• 12 deelnemers voor staaroperaties 

– > 30% Menzis volume staaroperaties 

 

 

• 7 spiegelbijeenkomsten 

– > 40 verbeterplannen 

– 8 deelnemers pilot hartzorg 
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Aansluiten op zorgbehoefte 
 

All-in tarief afspraken met  
Arts en Zorg 



Meerjarenafspraken Arts en Zorg  
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3. Contract volgens principe:  
a. All-in tarief voor alle huisartsen- en multidisciplinaire zorg 
b. Shared savings en losses obv benchmark A&Z op kwaliteit en (vervolg)kosten 
c. Éénmalige investering 

4. Inzet op  innovaties en projecten  (zorgcoach, doelmatig voorschrijven/verwijzen etc)  
5. Investering vooraf wordt verrekend met savings/losses achteraf 

6. Uit pilot onder 14.000 klanten reductie in vervolgkosten van €60 (3%) per jaar 

7. Vrijheid voor professionals, reductie admin lasten, stimulans innovatie 
8. Beloning op kwaliteit en doelmatig verwijzen/ voorschrijven 

1. Afspraak voor 2017 – 2019  
2. Tariefindexatie 
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Meerjarenperspectief 
 

Een waardegericht  
meerjarencontract met Tiel 



Horizontaal toezicht 

Populatie incentive 

Regio-gebonden zorg Marktzorg 

Acute zorg 

Dure geneesmiddelen 

Eerstelijns-
diagnostiek 

Voorbeeld bouwstenen van een meerjarenovereenkomst 



2018 2019 2020 

Afname Demografische 

groei tov 2017 

2,5 

Demografische 

groei tov 2017 

Afname Afname Demografische 

groei tov 2017 

Ten gunste van Menzis - onconditioneel Ten gunste van Menzis - conditioneel Ten gunste van ZH - conditioneel 

Financiële afspraak regiozorg gericht op  
volumebeperking met risico deling 



Leefkracht  
 

Eigen regie via  
SamenGezond platform en app 
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Werken aan gezondheid: een gedifferentieerde  
aanpak voor verschillende groepen mensen 

Haal nog meer uit jezelf 

met SamenGezond 

• Voortbouwen op wat 
men al doet 

• Koppelen van voeding 
aan beweging 

• Betrouwbare bron 
aangaande ‘fit en gezond 
informatie’  

Lekker in je vel 

met SamenGezond 

• Gezond gedrag makkelijker 
en leuker maken 

• Laagdrempelig belonen 
zorgt voor extra stimulans 

• Betrouwbare bron aangaande 
een gezonde leefstijl 

SamenGezond, jouw  

gezonde steuntje in de rug 

• Ondersteuning gekoppeld  
en in lijn met ziektebeelden 
> therapietrouw en 
zelfmanagement belonen 

• SamenGezond sluit  
aan op de adviezen van  
de zorgverlener 

Gezond Chronisch ziek 



Ontwikkeling op meerdere fronten 
Voor diverse doelgroepen relevante info en diensten 

Voedingsadvies 

Bestel de voedingscheck 

Voedingscheck 
Ontvang persoonlijk 

advies 

Implementatie 

SamenGezond app 
Webshop 

Fitbit ’Charge 2’ 

Content 

Mindfulness & werk: 
Psycholoog geeft tips 

Interventies 

Beter slapen 

Ontspannings- 

trainingen 

Planbare Zorg 

5500 punten + 104.95 

159.00 



Innovatie  
 

COPD InBeeld 
Zorg voor mensen met COPD  

in de Achterhoek 



- Meerjarige financiering op gehele populatie 
COPD (dus niet alleen op de interventie) 

- Gezamenlijk budget  
- Resultaatsafspraken maar WEL vooraf 

gefinancierd 
- Incentive (shared-savings) voor alle partijen 

Essentie model InBeeld 
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November- maart 

Zorgverzekeraar 
bereidt 

inkoopbeleid voor 

1 april  

Publicatie 
zorginkoopbeleid 

Zvw 

1 juli  

Publicatie 
beleidsregels NZa 

September – 
november 

Onderhandelingen 
en/of aanbieden 

contract 

Prinsjesdag 

Pakketwijzigingen 
en begroting 

12 november 

Publicatie 
gecontracteerd 

aanbod en 
premie/polis 
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Tot slot: waardegerichte zorginkoop vanzelfsprekend? 



Tot slot: waardegerichte zorginkoop vanzelfsprekend? 

Het ontbreekt aan informatie van zorgaanbieders over … 

 

• Uitkomsten van zorg   “Kan ik weer sporten”    

• Klantervaring   “Hoe behandelt de arts mij als mens”   

• Veiligheid    “Voldoet mijn arts aan alle wetten en regels”   

• Toegankelijkheid    “Kan ik snel terecht”    

 

En als die informatie er al is, dan is deze technisch en niet … 

 

• Begrijpelijk    In klare tale     

• Relevant    Toegespitst op persoonlijke situatie en zorgfase  

• Vergelijkbaar   Tussen aanbieders     



In 2018 kapstok van inkoopbeleid gemaakt 
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Aan de slag! 



Eigendomsrecht en geheimhouding 
Deze presentatie is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis en is vertrouwelijk. 
Het is niet toegestaan deze presentatie of de daarin vervatte informatie te (laten) vermenigvuldigen en/of openbaar te (laten) maken, in welke 
vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor onderdelen waarvan auteursrechten bij derden berusten 
geldt dat verdere vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet is toegestaan. Menzis behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor. 
De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld, waarbij in het bijzonder geldt dat het 
gebruik in relatie met branchegenoten uitdrukkelijk is uitgesloten. 

Dank voor uw aandacht 
 
Meer info op: visieopzorginkoop.menzis.nl  
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Joas Duister 
@ duister.j@menzis.nl 
    joasduister 

 




