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Van VBHC-pilot 
naar duurzame 
implementatie
Checklist randvoorwaarden 
voor opschaling en versnelling 
VBHC-initiatieven



2

Ziekenhuisbrede 
randvoorwaarden zijn de 
onderbelichte laag bij 
VBHC-implementatie

De meeste Value-Based Healthcare (VBHC)-initiatieven die we in ziekenhuizen 
zien, ontstaan vanuit een drive van professionals om de zorg voor een 
specifieke patiëntengroep te verbeteren. Echter, we zien ook dat initiatieven 
op zichzelf blijven staan en slechts beperkt onderdeel zijn van een breder 
veranderprogramma. Op enkele uitzonderingen na zien we dat een concrete visie 
op VBHC en gerichte ziekenhuisbrede ondersteuning van initiatieven te vaak 
onderbelicht blijft.

De meeste initiatieven komen op een bepaald moment tot een punt dat 
financiering, beschikbare capaciteit, menskracht, (ICT-)faciliteiten en draagvlak 
in de organisatie nodig zijn om te versnellen. Blijft dit achterwege, dan is de 
kans groot dat het project verzandt in vertraging en frustratie. Het gevolg is 
dat opschaling en bredere uitrol van initiatieven vaak uit blijft en behaalde 
verbeteringen zelfs teruggedraaid worden. 

Om daadwerkelijk een transitie te maken en de hele organisatie mee te nemen in 
de ambities, is concretisering van VBHC-visie en -strategie onmisbaar. Minstens 
zo belangrijk maar vaak onderbelicht, is het inrichten van de randvoorwaarden 
om de VBHC-initiatieven te laten versnellen, opschalen en duurzaam te 
verankeren. Stelt u zichzelf de vraag: hoe zijn binnen mijn organisatie de 
randvoorwaarden ingericht? Het is de laag die essentieel is voor versnelling en 
opschaling, en uiteindelijk ook onmisbaar voor duurzame implementatie. Maar 
ook de laag die vaak in eerste instantie wordt vergeten omdat hij minder acuut en 
urgent is. 
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Hoe vertaalt u uw visie 
op VBHC naar gerichte 
implementatie in de praktijk 
en hoe hangt dit samen met de 
benodigde randvoorwaarden?

1.

Wat zijn de essentiële 
randvoorwaarden en waarom 
verdienen deze uw aandacht?

Doe de check: hoe zijn deze 
randvoorwaarden binnen uw 
organisatie ingericht? 

U leest in deze whitepaper 
het antwoord op de 
volgende vragen:

2.

3.
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Om te komen tot succesvolle implementatie van VBHC initiatieven, onderscheiden 
we de drie lagen: de strategische laag, de laag van de randvoorwaarden en de 
operationele laag, welke bestaat uit de individuele VBHC-initiatieven. 

Hoe vertaalt u uw visie op VBHC 
naar gerichte implementatie 
in de praktijk en hoe hangt 
dit samen met de benodigde 
randvoorwaarden?

Randvoorwaarden 
(voor versnelling en opschaling)

Strategie

initiatief 1 initiatief 2 initiatief 3 initiatief 4 initiatief N

Randvoorwaarden: een aantal programma 
brede elementen waar alle VBHC-initiatieven 
gebruik van (kunnen) maken

VBHC-principes benoemen en vastleggen 
in de strategie van de organisatie

VBHC-initiatieven (zowel bottom-up als 
top-down) zijn allen geborgd binnen het 
programma

figuur 1: Gelaagdheid binnen 
de organisatie van Value-Based 
Healthcare in ziekenhuizen

1.



5

Stel uzelf de juiste strategische vragen die de lange-termijn ambities van het ziekenhuis weerspiegelen. Het gaat 
daarbij om vragen als:

 \ Wat kenmerkt onze zorg en service voor patiënten?
 \ Wat is ons eigen profiel en hoe kunnen we succesvol samenwerken met partijen om ons heen?
 \ Hoe richten we onze organisatie, locaties en processen optimaal in?
 \ Welke cultuur en welk leiderschap passen hierbij?

Strategisch: 

Vertaal de visie vervolgens naar concrete doelen en formuleer relevante randvoorwaarden voor ziekenhuisbrede 
ondersteuning:

Zorg voor antwoorden op projectoverstijgende vragen die in initiatieven naar voren (gaan) komen, zoals:
 \ Welke budgettaire kaders krijgt het project mee?
 \ Welke gezamenlijke processen en infrastructuur is nodig?
 \ Hoe gaan we de verandering faciliteren?

Hiermee zorgt het ziekenhuis voor heldere uitgangspunten voor VBHC-pilots en een stevig fundament waardoor 
pilot projecten snel van de grond kunnen komen en uitrol goed mogelijk is.
 
Omdat deze stap vaak onderbelicht blijft, geven we in deze whitepaper concrete handvatten om dit op te pakken. 

randvoorwaarden: 

Start initiatieven op vanuit het enthousiasme van (medisch) professionals en in lijn met strategische ambities.

Door initiatieven te selecteren en prioriteren vanuit duidelijke criteria, kunt u als organisatie die initiatieven goed 
ondersteunen en versnellen. En het pro-actief beantwoorden van (projectoverstijgende) vragen, zorgt dat het 
enthousiasme en de energie van de projecten op inhoud kan groeien.

VBHC-initiatieven:
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In de uitvoering en begeleiding van VBHC-strategieën in ziekenhuizen 
zag Vintura een vijftal essentiële randvoorwaarden:

Wat zijn de essentiële 
randvoorwaarden en waarom 
verdienen deze uw aandacht?

figuur 2: Vintura ziet vijf 
randvoorwaarden voor borging 
en opschaling van VBHC-
initiatieven binnen uw ziekenhuis

2.

Randvoorwaarden 3.
Contractering en 

financiering

1.
Kaders en 

uitgangspunten

2.
Leiderschap, 

cultuur & team

5.
ICT-Innovatie

4.
Programma & 

sturing
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3.
Contractering en 

financiering

1.
Kaders en 

uitgangspunten

2.
Leiderschap, 

cultuur & team

5.
ICT-Innovatie

4.
Programma & 

sturing

Inertie: 
initiatieven komen niet verder 
door gebrek aan financiering 

van de transitie

Afhankelijkheid: 
van enthousiasme in 
het team en beperkte 

menskracht

Incoherentie: 
initiatieven zijn niet 

duurzaam in te passen 
in de organisatie

Isolatie: 
term VBHC roept 

weerstand op in de 
organisatie

Frustratie: 
door gebrek aan 

benodigde data en 
platforms

Gebrek aan:

leidt tot:

Randvoorwaarden 

Dat randvoorwaarden van belang zijn wordt duidelijk als we de symptomen 
bekijken van organisaties die de randvoorwaarden niet op orde hebben. 
Uiteindelijk kunnen zij geen duurzame verbetering realiseren. Om van VBHC-
pilots naar een transitie van zorg te komen, is aandacht voor alle typen 
randvoorwaarden vereist.

figuur 3: Vintura ziet vijf 
randvoorwaarden voor borging 
en opschaling van VBHC-
initiatieven binnen uw ziekenhuis
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Doe de check: hoe zijn deze 
randvoorwaarden binnen uw 
organisatie ingericht? 

3.

1. Kaders en uitgangspunten

Formuleer een aantal heldere uitgangspunten als kader voor de VBHC-
initiatieven, denk hierbij aan:

 √ Hoe willen we samenwerken en met wie?
 √ Op welke manier willen we sturen en verbeteren o.b.v. patiëntuitkomsten?
 √ Welke organisatorische en budgetkaders gelden voor VBHC-initiatieven?

2. Leiderschap, cultuur & team

 √ Selecteer actief het juiste leiderschap en ambassadeurs.
 √ Betrek de gehele organisatie en ketenpartners. Voorkom dat VBHC een ‘elite’ 

verschijnsel wordt. 
 √ Biedt trainingen aan om de juiste VBHC-mindset en aanpak in de organisatie 

te laten landen.
 √ Laat initiatieven van elkaar leren; richt hier een terugkerend moment voor in.
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4. Programma & sturing

 √ Richt een programma management organisatie (PMO) in, om initiatieven te 
faciliteren en te sturen op strategische doelen.

 √ Stel benodigde mensen en middelen beschikbaar om projecten te versnellen.

5. ICT-Innovatie

 √ Richt uniforme IT-functionaliteiten in voor het meten van uitkomsten en 
kosten.

 √ Faciliteer teams in uitwisseling van data en samenwerking, binnen en buiten 
de organisatie.

 √ Zorg voor een goed IT voortbrengingsproces (snelle configuratie/bouw 
mogelijk).

3. Contractering en financiering

 √ Betrek tijdig zorgverzekeraars in VBHC-initiatieven en regionale uitwerking 
en bereid contractering op uitkomsten voor.

 √ Maak inzichtelijk voor teams hoe de verandering gefinancierd moet worden.
 √ Maak duidelijke afspraken over mogelijke verschuivingen, veranderingen in 

casemix en substitutie.
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 \ Vintura is een toonaangevend consultancy bureau voor de zorgsector en life sciences. 
Met ons team van ruim 25 ervaren consultants zetten wij ons in voor betere zorg 
die beschikbaar én betaalbaar is voor alle patiënten. Dit zie je terug in onze missie: 
‘creating meaningful impact in healthcare together’.

 \ Onze visie is dat de zorgsector wezenlijk zal moeten veranderen om betere en 
betaalbare zorg te realiseren en om innovaties te stimuleren. Er moet gaan worden 
gestuurd op waardeverbetering in plaats van op activiteiten. Wij geloven hierbij sterk 
in de principes van Value Based Healthcare om de patiëntuitkomsten te verbeteren en 
daarmee de kosten te verlagen.

Over vintura

Vintura zet haar VBHC-expertise en brede ervaring met organisatietransitie in de zorg 
graag in om u te helpen, om de kanteling naar waardegedreven zorg in uw organisatie te 
realiseren.

Concreet betekent dit dat we u kunnen ondersteunen bij:

 \ het opstellen van een scherpe visie en duidelijke strategie voor de toekomst;
 \ de selectie en opzet van pilot projecten en training;
 \ het scheppen van de essentiële randvoorwaarden voor implementatie en versnelling 

van VBHC;
 \ het inzetten van de benodigde cultuur- en mindsetverandering voor borging op 

langere termijn.

Zie vintura.com/nl/vbhc voor voorbeelden die we recent hebben uitgevoerd voor 
verschillende grote ziekenhuizen.

Aan de slag met het inrichten 
van randvoorwaarden?

meer informatie?
Neem contact 
met ons op

Koen Jansen
Principal consultant
kjansen@vintura.com  
+ 31 6 13 94 01 15

http://vintura.com/nl/vbhc
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