
Terugblik op de Masterclass Contractinnovatie van 9 oktober 2019

Beste masterclass-deelnemer,

Via deze weg blikken we graag met je terug op de

Masterclass Contractinnovatie van 9 oktober jl. Vliegwiel

coalitie (Patiëntenfederatie) en coalitie Vitaal Thuis

(VitaValley) kijken terug op een geslaagde bijeenkomst,

mede dankzij jouw aanwezigheid. Waarvoor dank.

Hieronder vind je een korte samenvatting van de middag

en bijgaand de verschillende presentaties.

"Deel je ideeën in
de Vliegwiel-

netwerkgroep op
LinkedIn"

Benut de mogelijkheden van contractinnovatie
Tijdens zijn korte introductie legde Pim Ketelaar ‘het waarom’ van deze masterclass uit:
er vindt nog te weinig contractinnovatie plaats en er worden onvoldoende voorbeelden
gedeeld. 

Bettine Pluut legde uit dat het 'Vliegwiel voor digitale innovatie' zich inzet voor
opschaling van telebegeleiding bij hartfalen en COPD, en voor digitale keuzehulpen
voor samen beslissen. In een coalitie van zorgaanbieders, patiënten, leveranciers en
zorgverzekeraars pakken zij knelpunten rond inkoop en invoering aan. Daarnaast is er
een levendig netwerk van mensen die kennis delen en ervaringen uitwisselen.

Knelpunten-analyse
De knelpuntenanalyses die Bettine presenteerde vind je in de onderstaande
presentatie. Eén van deze knelpunten is dat de mogelijkheden van contractinnovatie
onvoldoende worden benut. Deze masterclass draagt hopelijk bij aan meer kennis over
de mogelijkheden.

Vitaal Thuis
Pasquelle van Ruiten en Pim bespraken hoe de coalitie Vitaal Thuis al sinds 2017
werkt aan het bekostigingsvraagstuk voor ziekenhuiszorg thuis. Dit heeft o.a. geleid tot
het Stappenplan Contractering. Hierin zijn de geleerde lessen van partners over
bekostiging van innovatie gebundeld. Je vindt de samenvatting van het stappenplan,
evenals het verdiepingsdocument op de website van VitaValley, onder het kopje
‘implementatie en opschaling’.

Daarna vertelde Pim hoe je met de 'Social Return on Investment'-methode met alle
betrokken stakeholders een maatschappelijke 'business case' voor je innovatie kunt
opstellen. Hiermee kun je in gesprek gaan over structurele bekostiging. Ook geeft het
handvatten voor het maken van afspraken.

Download deze presentatie (met knelpuntenanalyse)
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Agenda van kwaliteit
Bernhoven en VGZ presenteerden hun ervaringen met contractinnovatie en hun
samenwerking aan een “agenda van kwaliteit”. Enkele highlights uit hun verhaal:

 *   een goede samenwerking tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis is cruciaal. Net als
het goed begrijpen van elkaars belangen en samen zoeken naar manieren om de zorg
anders te organiseren.

 *   VGZ probeert de inhoudelijke prikkel voor kwaliteitsverbetering gelijk te stellen aan
de financiële prikkel. Dit kan door 'shared savings'. De beweging wordt inhoudelijk
ondersteund door een netwerk 'zinnige zorg', waar ziekenhuizen ervaringen en
belangen delen. Als verzekeraar moet je bewust soms niet bij dit soort bijeenkomsten
zijn, zodat er voor ziekenhuizen ook ruimte is om over de gevoelige onderwerpen te
praten.

 *   belangrijk dat je bij een business case als verzekeraar en zorgaanbieder eens wordt
over de principes die hieraan te grondslag liggen.

 *   traditionele contracten en businessmodellen zijn niet langer houdbaar. We zitten
gevangen in een systeem dat er oorspronkelijk op was gericht wachtlijsten weg te
werken, met een sterke productieprikkel (p*q). Wat we nodig hebben is een “agenda
van kwaliteit”: zinnige zorg.

 *   maak dit een beweging van en door zorgprofessionals. Laat hen initiatieven
aandragen en schaal deze langzaam op. In de eerste jaren is er veel laaghangend fruit.
Daarna zie je dat er grotere transformaties worden neergezet, zoals een intensieve
chronische zorg-poli.

 *   het is belangrijk om als regio (ggz, vvt, ha, zkh) om de tafel te gaan om na te
denken over transformaties in (netwerk)zorg voor chronisch zieken.

De wereld van de veranderkunde
Maarten Ploeg vertelde tot slot dat knelpunten vaak op verschillende niveaus van een
organisatie zitten en dat je deze knelpunten daarom ook op een andere manier moet oplossen.
Het model van Gregory Bateson over logische niveaus kan hierbij helpen.

Samen met de deelnemers het complexe stakeholderveld van een innovatie vormen, gaf
nieuwe inzichten in hoe dit aan te pakken.

Download deze presentatie van Bernhoven en VGZ
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