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Duurzame zorg:
lokale initiatieven van burgers met professionals 

die investeren in minder verbruik dus kosten als rendement
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De opgave en opdracht aan ons allen, waar OptiMedis de machinerie voor in huis heeft

Vermindering van 

gezondheidsverschillen door:

✓ Nemen gezamenlijke 

verantwoordelijkheid (coöperatie)

✓ Cofinanciering (investeerders)

✓ Uitkomst/output beloning 

(o.b.v. gezondere burgers)

✓ In shared savings afspraken 

(met ZV en gemeente)

✓ Verbetering positie en 

gezondheid inwoners (preventie)

✓ Sneeuwbaleffect (via KvdVK)
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burgers langer gezond, vitaal en productief … vereist preventie en innovatie 

€ / jr

Economie

Preventie

Innovatie

Gezondheidswinst:

Meer gezondheid

per zorg euro

20352005 2020

- Value Based Healthcare
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Zorgsector is niet in staat tot transitie van behandeling  preventie
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Want de ziekenzorg loopt vast, we kunnen niet leveren wat en wanneer nodig
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Omdat we hebben het zo georganiseerd hebben in Nederland…..

naar 

gewenste uitkomst

en vraag van 

de persoon

in stukjes

en levering

aanbod

“Voor alle proeftuinen bleek de 
opgave moeilijker

dan ze vooraf verwacht hadden. 
Zo zijn de eerste positieve 

resultaten
zichtbaar op interventieniveau, 

maar zijn nog geen resultaten te
verwachten op het niveau van 

de regionale populatie. 
Voor een versnelling van de 

beweging naar een 
gezondheidssysteem is onder 

andere het gevoel van urgentie 
in het huidige zorgsysteem nog 

te laag.

Landelijke Monitor Proeftuinen –

reflectie op 5 jaar proeftuinen

RIVM Rapport 26-11-2018



7©2018  jp@optimedis.nl

… en huidig ‘reparatie’ zorgsysteem eet onze portemonnee op 

exclusief aanvullende verzekeringen, eigen risico en betaling

80,4

2018

79,0

35,4 24,4 12,0

€ 277

2030: +6% BNP 

= heel onderwijs 

budget…?
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Oplossing voor doorbraak en trendbreuk: lokale duurzame zorgcoöperaties 

door burgers met professionals in steeds meer plaatsen

Onze aanpak:

➢ Van onderaf

➢ Vraag gestuurd door 

burgers

➢ Ontschotte professionals

➢ Resultaatverantwoordelijk

➢ Én gefinancierd

➢ Investeren in gezondheid 

➢ Duurzame financiering uit 

resulterende besparingen 

(shared savings)

➢ Met KvdVK regionale 

verbinding en verspreiding 

“Steeds meer en beter passende 

ondersteuning en samenwerking 

voor mij persoonlijk in de buurt 

door mensen die mij kennen en 

vooruit helpen. Hier word ik echt 

beter van.” 
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Lokale duurzame zorgcoöperaties helpen voldoen aan 10 succesvoorwaarden 
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Deelnemers aan preventie:

leven 1,5 jaar langer 

dan controle groep en 

hoeven veel minder 

naar ziekenhuis

92 % van de 

deelnemers

beveelt familie en 

vrienden aan

deel te nemen

€ 167 per verzekerde burger 

lagere zorgkosten betekent

€ 5,5 miljoen ‘shared savings’

in totale lokale populatie

42% van de deelnemers 

voelt zich gezonder  en 

28% leeft gezonder

SHARED SAVINGS CONTRACT SINDS 

2006 OP ALLE VERZEKERDE ZORG

In buitenland bewezen aanpak o.b.v. shared savings herhalen 
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3. Gezondheid

• Investering meer dan terugverdiend

• Kostenombuiging doelen gehaald

• Afrekening shared savings

4. Kosten€

2. Professionals

• Verbeterde relatie met patiënt

• Meer kennis door samenwerking

• Consistentie in medicatie

1. Burgers

• Beter luisterende professionals

• Betrokkenheid in besluitvorming

• Persoonlijke benadering en behandeling

• PROMS zijn verbeterd

• Preventie van longaanvallen

• Correctie en aanscherping van diagnoses

Evaluatie van 3 jarig zorgprogramma en contract 

In NL bewezen aanpak o.b.v. shared savings opschalen 
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KvdVK kan zich aansluiten bij landelijke GROZ beweging die 

burgerinitiatieven helpt lokaal duurzame gezondheid en zorg te realiseren

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Met opstartfinanciering van banken en pensioenfondsen: ‘Health Impact Bonds’ 
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Gezamenlijke
´standaard´

Separate
ontwikkeling

Doet u mee aan 
opschaling van 

bewezen aanpak 
met 

startfinanciering !?

Bestaande lokale initiatieven 

Samenvatting: samen op weg naar duurzame zorg !?

Transitie naar

“GG” Duurzame zorg 

o.b.v. gezondheidswinst

Pilots, proeftuinen, enz.

in “ZZ” Ziekenzorg 

o.b.v. zorgproductie 

https://www.youtube.com/watch?v=VvYvdIc1eD4
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Durft en kunt u dit aan? Contact opnemen!

Internet: 

www.optimedis.nl

www.optimedis.com

www.gesundes-kinzigtal.com

Jurriaan Pröpper

jp@optimedis.nl

Mobiel 06-54906204

OptiMedis Nederland b.v.

Schipholweg 103

2316XC Leiden

Kantoor 071-5249307

http://www.optimedis.nl/
http://www.optimedis.nl/
http://www.gesundes-kinzigtal.com/
mailto:jp@optimedis.nl
https://twitter.com/OptiMedis
http://de.linkedin.com/pub/helmut-hildebrandt/44/796/b47

