
Webinar ‘Structurele 
bekostiging e-health’

10 december 2020

Huisregels:

Chat

Dit webinar wordt opgenomen



AGENDA

15.00 Toelichting VitaValley 

15.10 Presentatie stappenplan en tips door Equalis

15.30 In gesprek over kansen en uitdagingen structurele bekostiging 

15.55 Afsluiting 



BLOGREEKS MET INPUT VAN: 

• Claudia Karels (ASVZ) 

• Sietske Ras (Icare)

• Leona Ouwehand (Argos Zorggroep)

• Caroline Wuite (Argos Zorggroep) 

• Roeland Westra (Sociale Dienst Drechtsteden). 

• Menno Jansen (CZ)

• Erik van der Hijden (Zilveren Kruis)

• Dirk Wolbers (DSW)

• Elise van Westerlaak (DSW)

• Lenard Markus (ActiZ) 
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2 VRAGEN VOORAF

• Ben je in jouw SET-project al bezig met structurele 

bekostiging ?  

• Wat is jouw belangrijkste uitdaging bij structurele 

financiering? 
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STRUCTURELE BEKOSTIGING E-HEALTH:
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HUIDIGE STAPPENPLAN BIEDT VOLDOENDE 

HANDVATTEN OM AAN DE SLAG TE GAAN

De meerwaarde lijkt niet direct te zitten in het aanpassen van het stappenplan, als wel in het aanscherpen van 

de belangrijkste do’s en don’ts per stap

Deze hebben we per stap voor jullie samengevat
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De beginstappen zijn cruciaal



DE BELANGRIJKSTE TIPS BIJ ELKAAR
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Start vanuit de transformatie die je wil 
bereiken en NIET vanuit de e-health

toepassing

Zorg direct voor inzicht in de eisen vd
financier en maak hier afspraken over

Werk vanuit een business case

Heb periodiek overleg met je financier 
en bespreek tussentijdse resultaten

Breng de waarde kwantitatief in kaartRicht je project in als verandertraject

Staar je niet blind op de wetgeving Uniformeer eisen
Integreer de e-health toepassing in je 

zorgpad en protocollen

Implementatie Eisen & ResultatenAanpak



ER ZIJN VERSCHILLENDE FINANCIERINGSROUTES

• Denk bij de visievorming goed na over welke route(s) kansrijk zijn om te doorlopen 

• Bedenk welke partijen je betrekt bij het opstellen en wie de belangrijkste financier is 
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DE EISEN VAN VERZEKERAARS ZIJN NIET UNIFORM
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DE BLOGREEKS VIND JE OP VITAVALLEY.NL
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• Je moet het niet doen omdat het moet, maar omdat 

je er als organisatie echt in gelooft – Claudia Karels

• Om uiteindelijk structurele financiering te krijgen, 

moet er een kwantificeerbaar resultaat zijn – Roeland 

Westra

• Successvolle innovaties zijn geïmplementeerd in het 

zorgpad én de protocollen – Menno Jansen

• Zie subsidie als een impuls om de innovatie te 

implementeren, waarna de innovatie moet zijn 

opgenomen binnen de (huidige) financiering en 

bedrijfsvoering – Eric van der Hijden

• Laat je niet afleiden door de voorkeuren van 

financiers en het grote aanbod van 

innovatieaanbieders, maar blijft dicht bij de behoefte 

van je cliënten en zorgmedewerkers – Caroline Wuite

• Deel als zorgaanbieders met elkaar wat er lukt én 

mislukt wanneer je een e-health toepassing 

implementeert – Sietske Ras



STELLING 1

Subsidie zorgt ervoor dat zorgaanbieders te laat starten 

met nadenken over structurele financiering van e-health
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Groen: eens 
Rood: oneens 



STELLING 2

Zorgverzekeraars verwachten teveel van de effecten van 

e-health op arbeids- en kostenbesparing 

13

Groen: eens 
Rood: oneens 



STELLING 3

We moeten af van PxQ financiering voor de bekostiging 

van e-health
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Groen: eens 
Rood: oneens 



DOWNLOAD STAPPENPLAN

www.vitavalley.nl/set-updates
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http://www.vitavalley.nl/set-updates


Bedankt!

Pim Ketelaar (pketelaar@vitavalley.nl)

Pasquelle van Ruiten (pvanruiten@vitavalley.nl)

Sanne Kok (skok@vitavalley.nl)

Janneke de Groot (jdegroot@vitavalley.nl)

Dorien Faber  (dfaber@vitavalley.nl)

SET-up secretariaat

(setup@vitavalley.nl) 06 300 21 330


