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De gezondheidszorg in Nederland staat voor een grote uitdaging 

De vraag naar zorg blijft stijgen terwijl tegelijkertijd 

het tekort aan zorgverleners gaat toenemen

Hoe houden we de zorg toekomstbestendig?

Kwaliteit
Duurzaamheid

Betaalbaarheid
Toegankelijkheid/ 
beschikbaarheid



Idee- & ontwikkeling 
digitale zorgtoepassing

Innovatoren

Gezamenlijke toetsing

Kenniscentrum met zorgveld

Gezamenlijke evaluatie

Kenniscentrum met zorgveld

Gezamenlijk verzamelen
& prioriteren

Kenniscentrum met zorgveld

Waardebepaling in de 
praktijk*

Kenniscentrum èn individuele 
zorgverzekeraars met zorgveld

Opschalen

Individuele zorgverzekeraars 
met zorgveld

Het zorgtransformatiemodel beschrijft hoe we de transformatie naar 
digitale/hybride zorg kunnen versnellen
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Vilans’ waardewaaier gebruikt in de waardebepaling in de praktijk

Afbakenen vraagstuk

Concurrentieanalyse / marktonderzoek

Context (o.a. stakeholders) in kaart brengen

Effectenkaart

Effecten omzetten in hypothesen

Meetplan opstellen

Onderzoeksmethodiek bepalen

Data verzamelen en analyseren

Kosten-baten matrix

Resultaten rapporteren

Evaluatietraject

Effectenkaart

Data 
verzamelen

Kosten
-Baten
Matrix



Focus van waardebepaling en evaluatie met op Abena Nova slim 
incontinentiemateriaal omdat hier het meeste bewijs voorhanden voor was, er zijn 
echter alternatieven op de markt



Voor de waardebepaling in de praktijk van slim incontinentiemateriaal zijn de 
analyses van Vilans als basis gebruikt

Gezamenlijke 
toetsing

Waardebepaling 
in de praktijk



Hypothesen en uitkomsten

in de praktijk



Slim incontinentiemateriaal levert kwaliteitswinst op voor zowel de cliënt als 
de medewerker

Waardebepaling 
in de praktijk

Waardebepaling 
in de praktijk

Cliënten: 
• Nachtrust
• Tevredenheid continentiezorg
• Hulp bij continent blijven 
• Comfort materiaal
• Privacy & waardigheid

Medewerkers:
• Fysieke belasting
• Beschikbare tijd voor andere zorgtaken 
• Tevredenheid geleverde continentiezorg 
• Inzicht in plaspatronen



Specificiteit van onderzoeksresultaten zorgt voor snelle inzichtelijkheid van 
effectiviteit en doelmatigheid van inzet innovatie in het zorgpad



Conclusies traject Vilans/Kenniscentrum
Welke data zijn nodig voor conclusies tijdens een gezamenlijke waardebepaling?

Passend bewijs 
• Toegankelijkheid: de oplossing draagt bij aan toegankelijkheid van zorg door met het 

schaarse personeel, meer zorg te kunnen verlenen dan voorheen
• Kwaliteit: de oplossing draag significant bij aan de tevredenheid/kwaliteit van zorg voor 

client én medewerker
• Betaalbaarheid: de oplossing draagt, mits juist ingezet, bij aan de betaalbaarheid van de 

geleverde zorg.
Drijvers voor opschaling
• Mate van plukgedrag & comfort materiaal
• Mobiliteitsklasse
• Kosten van materiaal 
Systeemknelpunten
• Geagendeerd en/of opgelost
Aandachtspunten applicatie
• Opgelost



En nu?
Hoe wordt er opgeschaald na een gezamenlijke waardebepaling?

“Het resultaat is een mogelijke werkdrukverlichting per jaar in Nederland van 1.900 
FTE op basis van de huidige onderzoeksresultaten en 23% (gemiddelde) 

inzetbaarheid onder Wlz cliënten in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg.”
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