
1 

 
Eigen regie als sleutel  

om waarde te verhogen? 
 

Joris van Eijck 
 vanEijck_Menzis 

 



Waarde = 

Voor de verzekerde  
relevante uitkomsten 

Kosten van de 
prestatie 
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Leefkracht  
 

Eigen Regie via SamenGezond 
platform en app 

https://www.youtube.com/watch?v=8-I1DyBAr78
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Herstelcirkel  
in de Wijk  

 
 Diabetes type2 keren 



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 
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Niveau Type contract Omschrijving 
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Aandoening 
 

Waardegerichte inkoopcontracten 
gericht op uitkomst 
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Eigen regie? 
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Chronische bundel 
 

COPD InBeeld 
Zorg voor mensen met COPD  

in de Achterhoek 



Dhr Bremer 
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Samenwerken 
 

Samenwerken via een  
waardegericht meerjaren- 

contract 



Werken aan waardegerichte zorg: wij geloven dat het kan  
Onze visie, in aanvulling op onze waardegerichte inkoopproposities 
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WAARDEGERICHTE 
VOLUMEREDUCTIE 

HOE DAN? 
BIJVOORBEELD… 

D
O

EL
 

Alleen zorg 
leveren die 

waarde toevoegt 

① Gepast gebruik 
 

② Samen beslissen  
 

③ Poliklinische zorgvraag  

Zorg op de juiste 
plek & samenwer-

king in de keten 

④ Digitale innovaties 
 

⑤ Stroomlijnen acute zorg 
 

⑥ Substitutie 
 

⑦ Klinische zorgvraag 

WAARDEGERICHTE 
KOSTENREDUCTIE 

HOE DAN? 
BIJVOORBEELD… 

Personeel Materiaal 

D
O
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Alleen kosten 
maken die 

waarde 
toevoegen 

⑧ Optimale 
inzet personeel 

 
⑨ Minimaal 

verzuim 

⑩ Inkoop-
voordeel  

 
 

⑪ Minimale 
Verspilling 

Investeren op de 
juiste plek 

 
 

⑫ Benutting kapitaalintensieve 
resources 

 
 
 

WAARDEGERICHTE INKOOPPROPOSITIES 



Voorbeeld 1: Samen Beslissen 
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Populatie 
 

All-in tarief afspraken met  
Arts en Zorg 



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 
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Joris van Eijck 
@ Eijck.van.J@menzis.nl 
    vanEijck_Menzis 

 


