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Uitdaging in de gezondheidszorg
Beperken van de kosten met behoud van
Kwaliteit van zorg

Patiëntveiligheid en zorg
• all time prioriteit, geen compromissen t.a.v. kwaliteit en service en

materialen

Priisdruk

• van patienten, overheid en verzekeringsmaatschappijen

Cost pressure

• Efficiency van zorg in combinatie met toename van registratiedruk
en de noodzaak voor controle….



gemiddelde ingreep…

 80 – 20 regel

 Meeste ingrepen zijn electief

 Gebruikte materiaal disposable en non-
disposable

 Harmonisatie is kosten effectief

 Voorspelbaar vwb duur en gebruikte 
materialen….



Kosten effectiviteit..

• Maken van straatjes, efficientie

• Grotere rol bij inkoop… echter… 

• Kosten bewustzijn beperkt

• Vanaf 2015 eigen belang bij goedkoper
werken

• Willen het beste en nieuwste

• Patienten veiligheid

• “gewoontes”



Kosten van de DOT
Really??

• Op basis van historische gegevens

• Herberekening van alle kosten (altijd achteraf)

• Berekening per patiënt is “blackbox”

• In/uitgaven per jaar uitgewerkt per zorgpad



Minimale kosten: open

Bruto OK-duur: 57 minuten



Minimale kosten: laparoscopisch

Bruto OK-duur: 74 minuten



Hoogste kosten

Bruto OK-duur: 88 minuten
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Minimaal invasief / robotchirurgie
Spreiding en centralisatie van zorg

• Verandering naar minimal invasief onomkeerbaar

• Materialen technisch steeds ingewikkelder

• Kennis van instrumentarium disposable en non-disposable

• Centra van acute en electieve zorg

• Centralisatie en spreiding van zorg

• ZBC’s 



Uitdagingen in de 
gezondheidszorg

• Ben ik in staat op te bepalen wat,waar en bij wie, gebruikt
wordt?

• Voldoe ik aan de wet tav van tracability?

• Wat heb ik daar voor nodig?

• Gaat niet alleen over implantaten >>

• herleidbaarheid wordt key

Meten is weten



Harmonisatie

• zorgprocessen
• Gebruikte materialen
• Is de gekozen methode wel de beste op 

uitkomst en kosten
• Gerandomiseerde trials >>> waarde in de 

echte praktijk?



Harmonisatie
netten

• Selecteer peer arts die draagvlak 
heeft

• Aantal instrumenten per net
• Locatie gebonden
• Per ingreep specialisme 

overschreidend
• Start met “kleine” projecten



Doorloop en
vervanging

• Hoe vaak wordt een instrument per ingreep
gebruikt

• Is vervanging altijd noodzakelijk >> reparatie
mogelijkheid

• Wijze van implementatie van belang

• Wat is het service level van de CSA

• Onderdeel van het team facilitair



“problematiek”

• Patientveiligheid is in het geding

• Ik heb het altijd zo gedaan: “een verandering kost
productie”

• Geen consencus te verkrijgen binnen de groep

• Verandering….. “Wie ben jij dat je me dat oplegt”



Uitkomst

• Levert minder kosten op

• Betere samenwerking

• Kosten bewustzijn specialist verbeterd

• Aantal netten kleiner

• Aantal instumenten minder

• Reparatie is goedkoper dan vervanging

• ”groen”



Toekomst

• Betaling per procedure

• Instumenten en disposbales one tray

• Totale procedure tray’s

• Realtime delivery

• Opslag en logistiek veranderd

• Harmonisatie over de regio



• Controlerende rol tav van externe partners

• Kennis van materialen

• Kennis van toepassingen van instrumenten

• Less is more

• Samen met terreindeskundigen optreden

• In the lead om veranderingen in te zetten

Toekomst
Rol van de CSA wordt anders



Verandering kost energie en 
doet soms pijn

Dank voor de aandacht.
Vragen?
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