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Playbook

https://www.menzis.nl/over-menzis/zorginnovatie


3

Aandoening
COPDInBeeld

https://youtu.be/zHWO9KkURG0

https://youtu.be/zHWO9KkURG0
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De totstandkoming van de overeenkomst

1.	Synthese	uitgangspunten	financieringsmodel	(a)
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Financieringsdoel

Contractsvorm

Contractsfocus

Allocatie	risico’s

Ketenpartijen

Inspanning Resultaat

Integrale	contractering	(evt	specifiek	vehikel)
Contractering	per	zorgaanbieder

Jaarlijks Meerjaren

Risico	bij	aanbieders Risico	bij	verzekeraar

Sensire,	MSC,	Menzis,	SZ

Beloning	zorgverleners…

Betaling	obv	groepsresultaat
Betaling	voor	individuele	inspanning

Scoping:	Aandoening	
Per	aandoening	te	financierenAlle	chronische	groepen	(bulk)

Financieringsdoelgroep
Financiering	per	verzekerde

Financiering	per	patiënt
Financiering	per	inwoner

Sensire,	MSC,	SZ,	HA Sensire,	MSC,	SZ,	HA,	Fysio

Transitiefase

End-state	/	Eindambitie

Sensire SZ Menzis

SZ MenzisSensire

Sensire MenzisSZ

MenzisSZSensire
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I Resultaatafspraken

1. In het contract worden bepalingen opgenomen over: De inclusie van patiënten en 
daaraan gerelateerde kosten

2. De ontwikkeling van het aantal geïncludeerde patiënten
3. Kostenontwikkeling van de totale groep patiënten
4. Investeringskosten
5. Monitoring van kwaliteit

II Integraliteit

Het contract is niet alleen van toepassing op medisch specialistische zorg maar ook 
op wijkverpleging (en waar mogelijk ook op andere domeinen in de ZVW zoals 
huisartsenzorg). Het is dus één overeenkomst met meerdere zorgaanbieders van 
verschillende zorgsoorten. 
Het ligt iets complexer in gebieden met meerdere  aanbieders wijkverpleging, er kan 
dan een waterbedeffect ontstaan naar niet gecontracteerde wijkzorgaanbieders.

De overeenkomst van In Beeld heeft een duur van drie 
jaar en leunt op de volgende 2 basisprincipes:



Ad 1 inclusie bepalingen

a) Alle patiënten met de betreffende ziekenhuis-diagnosecodes worden 

geïncludeerd

b) De kosten hebben betrekking op de kosten van medisch specialistische zorg én 

van wijkverpleging, voor zover geleverd door de zorgaanbieder(s) met wie het 

contract is gesloten; wanneer een patiënt wel in het betreffende ziekenhuis is 

behandeld, maar niet door de betreffende aanbieder wijkverpleging, heeft het 

contract alleen betrekking op de ziekenhuiskosten en niet op de kosten van de 

wijkverpleging die door een andere aanbieder zijn geleverd of met een PGB zijn 

bekostigd; 

c) Omdat de kosten van wijkverpleging niet uiteen zijn te splitsen naar 

aandoening, hebben zij niet alleen betrekking op COPD, maar op alle kosten die 

gedeclareerd zijn.
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Resultaat en integraliteit uitgewerkt in bouwstenen



Ad 2 ontwikkeling aantal geïncludeerde* patiënten

a) Het historische aantal patiënten volgens de inclusiecriteria wordt als uitgangspunt 

gehanteerd voor het contract;

b) Wanneer het aantal geïncludeerde patiënten in de loop van de contractduur daalt of 

stijgt met X % ten opzichte van het uitgangspunt, gaan de partijen opnieuw met 

elkaar om tafel om afspraken te maken. 

NB: deze bepaling is opgenomen omdat de zorgaanbieders niet het (volledige) 

incidentierisico kunnen dragen, dat wil zeggen de kans op toename van het aantal 

patiënten.

* Het gaat hier om het aantal in zorg zijnde COPD patiënten bij SZD, niet om het aantal 

patiënten dat InBeeld krijgt aangeboden

7

Resultaat en integraliteit uitgewerkt in bouwstenen



Ad 3 Kostenontwikkeling van de totale groep
a. De historische integrale kosten (medisch specialistische zorg én wijkverpleging) 

van de patiëntengroep wordt als uitgangspunt genomen voor het jaarlijks vast 

te stellen normbudget voor de patiëntengroep;

b. Het normbudget wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van:

I. De ontwikkeling van het aantal Menzis-verzekerden

II. De prijsindex van medisch specialistische zorg respectievelijk 

wijkverpleging

c. Wanneer het normbudget wordt overschreden, delen de zorgaanbieders en 

Menzis de meerkosten op basis van 50-50;

d. Wanneer het normbudget wordt onderschreden, delen de zorgaanbieders en 

Menzis de besparingen op basis van 50-50;

e. De verrekening van de over- c.q. onderschrijdingen van het normbudget vindt 

pas plaats na afloop van de contractduur;

f. Wanneer het marktaandeel van de gecontracteerde aanbieder(s) van 

wijkverpleging (als percentage van de totale kosten wijkverpleging van de 

geïncludeerde patiënten, of als percentage van het totaal aantal geïncludeerde 

klanten) sterk daalt of stijgt, kan er aanleiding zijn om het contract te herzien;
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Ad 4 Investeringskosten

a. Menzis financiert de investeringskosten 100% voor

b. Wanneer de kosten van de medisch specialistische zorg per patiënt met 

minimaal X % afnemen, gemeten over de volledige duur van de overeenkomst, 

hoeven de aanbieders de investeringskosten:

I. Niet terug te betalen, of

II. Slechts gedeeltelijk terug te betalen 

Tijdens de onderhandelingen zal gekozen moeten worden voor optie I of II

NB I: in tegenstelling tot het genoemde bij ad 3 heeft deze afspraak alléén 

betrekking op medisch specialistische zorg, omdat de investeringen met name 

gericht zijn op voorkomen van heropnames en verkorten van ligduur;

NB II: in tegenstelling tot het genoemde bij ad 3 heeft deze afspraak betrekking op 

de kosten per patiënt en niet op de totale kosten van de totale patiëntengroep, 

omdat de aanbieders dan niet alleen qua zorgkosten maar ook qua 

investeringskosten het zogenaamde incidentierisico (de kans op toename van het 

aantal patiënten) zou dragen. 
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Ad 5 Monitoring van kwaliteit

a. Er worden periodiek kwaliteitsmetingen uitgevoerd bij de patiënten

b. De metingen hebben betrekking op aan de aandoening gerelateerde 

gezondheidstoestand, maar ook op klantervaringen en zelfmanagement;

c. De uitkomst van de metingen heeft geen gevolgen voor de afspraken in het 

contract;

De zorgaanbieders en Menzis bespreken twee keer per jaar de voortgang. Daarin 

komen zowel de kostenontwikkeling als de kwaliteitsmeting naar voren.
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Patients are less insecure and much more 
satisfied clients

Patients feel less insecure and it helps them
staying healthy

Satisfaction 8.4 (out of 10) 
average

InBeeld programme can be a 
substitute for hospital visits for 67% 

of respondents



Results (COPD & Heartfailure)
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Heartfailure Decline in re-admission
(follow-up of 1 year)

Scientific research shows (to be published) a significant 
decrease in COPD related hospital costs >50% (pre/post 
research). 

Scientific research shows (to be published) a significant 
decrease in HF related hospitals costs >80% (pre/post 
research). Decline in readmissions confirmed.



Menzis is in gesprek met de ziekenhuizen in onze 

kernregio’s:

• ZGT Rijnstate

• MST Ommelander

• Martini

• Gelderse Vallei

• Rivierenland

• Haaglanden

• Haga
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Opschaling



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.

Vragen?
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