
Het longzorgprogramma Nijkerk is ontstaan in een uniek 
samenwerking tussen 1e en 2e lijn. Door het VBH contract 
waren er geen financiële schotten meer en kon de zorg 
optimaal ingericht worden. Dit heeft geresulteerd in aantal 
veranderingen;

Longzorg programma 

In 2015 heeft Stichting Gezondheidscentra Nijkerk (GCN) 
een voor Nederland uniek 3-jarig VBH-contract gesloten 
met Zilveren Kruis voor COPD en vanaf 2018 is hier ook 
Astma aan toegevoegd. 

Dit contract houdt in dat GCN niet meer betaald krijgt per 
COPD/astma patiënt maar een vast bedrag per inwoner. Na 
afloop van het contract worden de totale zorgkosten (1e en 
2e lijn, incl. farmacie en paramedie) voor COPD/astma 
patiënten verrekend; als deze minder hard stijgen dan 
landelijk delen Zilveren Kruis en GCN het verschil, ook wel 
“shared savings” genoemd. Hierdoor wordt preventie 
lonend. Vanwege de goede uitkomsten is dit contract 
verlengd in 2018-2022 en is astma ook toegevoegd aan het 
contract.

Voordelen VBH-contract 
Transmuraal (1e en 2e lijn) zonder schotten in de 
financiering.
Voor alle verzekerden, dus geen in-/exclusie op naam en 
samenloop. Reguliere verrichtingen zijn gewoon 
declarabel.
Zorginhoudelijke vrijheid; professionals aan het roer.
Sturen op uitkomsten en quadruple aim doelstellingen.
Meerjarige afspraken over de kosten van de totale 
zorgconsumptie in de gehele keten.
Shared savings; investeringen en preventie en betere 
diagnostiek worden beloond. Hierdoor krijg je proactief, 
risicogestuurd populatiemanagement.
Eenvoudig uitbreidbaar naar andere indicaties (bijv. 
CVRM, diabetes) zonder daarvoor meerdere contracten 
te hoeven afsluiten.

Value based health care 
contract

Wat is het Nijkerkse Value Based 
Health care contract (VBH)?

Juiste diagnose en behandelplan; inzet van 
specialistische onderzoeken (bodybox) en expertise 
longarts. 
Bijstellen van medicatie.
Maatwerk en individueel behandelplan waarbij op 
uitkomsten gestuurd wordt in plaats van verrichtingen.
Persoonsgericht, preventief en proactief; zorg met de 
patiënt vormgeven met hulp van (nsci) ziektelastmeter.
Secundaire preventie; het proactief voorkomen van 
verergering (o.a. met behulp van longaanvalplan, inzet 
paramedische interventies, actieplan na ontslag uit 
ziekenhuis en gebruik signaleringslijsten)
Nauwere samenwerking en kennisuitwisseling tussen 
apotheek, huisartsen, paramedici, longartsen. Korte 
lijnen en MDO’s. 
Gezamenlijke scholingen, dezelfde taal en eenduidige 
instructies voor de patiënt.
Inzet van gezamenlijk dossier.
Juiste zorg op de juiste plek; de begeleiding blijft lokaal 
in de eerste lijn dichtbij de patiënt. 

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Conclusie 
De Value Based Healthcare werkwijze geeft positieve resultaten op alle facetten van de quadruple aim. Het 
beteugelt de druk op de curatieve zorg en de zorgkosten, wat noodzakelijk is voor de houdbaarheid van de zorg. 
Deze manier van werken is wenselijk voor alle chronische zorg. Door meerdere aandoeningen hierin onder te 
brengen (bijv cvrm en diabetes) kan er meer synergie en kostenvoordelen behaald worden. Zeker op het gebied 
van preventie en leefstijl valt nog veel gezamenlijke winst te behalen.



Resultaten (Quadruple aim) 

3. Meer werkplezier 
Zorgverleners uit zowel de eerste als de tweede lijn zijn 
trots op het longzorgprogramma. De zorgprofessionals 
waarderen het bijzonder dat door het VBH-contract de zorg 
echt transmuraal vormgegeven kan worden, zonder 
domein discussies. Iedereen doet daarbij waar hij het 
sterkst in is; de longarts in diagnosestelling en voorstel van 
de behandeling, de eerste lijn in uitvoering, controle en 
begeleiding. Het longzorgprogramma bevorderd de 
uitwisseling van expertise enorm. Deze kruisbestuiving 
werd door alle betrokken als leuk en leerzaam ervaren en 
geeft onderlinge saamhorigheid.  De kennis van longzorg is 
afgelopen jaren toegenomen.

 

Positieve ervaring kwaliteit geleverde zorg1.
Patiënten van het longzorgprogramma rapporteren in 2017 en lagere 
benauwdheid  (MRC score 1,9) dan patiënten die (nog) niet aan het 
longzorgprogramma deelnamen (MRC score 2.5). Dat terwijl juist de 
ernstige COPD patiënten als eerste geïncludeerd zijn in het programma.
De goede samenwerking had ook een positieve invloed op de relatie met 
de patiënt die zich zeer serieus voelde genomen. Het gebruik van de 
ziektelastmeter helpt bij de bewustwording van persoonlijke doelen en 
wat iemand zelf daaraan kan bijdragen. 

 

2. Betere gezondheid

Patiënten krijgen de juiste diagnose; 20% van de bestaande COPD patiënten kreeg 
een andere diagnose na inzet specialistische diagnostiek en expertise longarts. Van 
de patiënten met vermoeden COPD had zelf ruim eenderde iets anders.
Betere risico-inschatting en daarop afgestemde behandeling door naast obstructie 
ook ernst van dynamische hyperinflatie mee te nemen. 40% van de COPD’ers had 
matige tot zeer ernstige dynamische hyperinfalatie, waarvan de helft een klasse 
ernstigere COPD had dan op basis van de FEV-1 bepaling kon worden vastgesteld.
Aanpassing van het behandelplan en medicatie instelling. LABA/ICS medicatie zijn 
bijna gehalveerd ( 28% naar 16%)  
Het percentage vermijdbare events (een 2e ziekenhuisbezoek of opname binnen 36 
maanden) voor COPD  is gedaald in 2015 van 0,43% van alle verzekerden naar 0,38% 
in 2020. Dit lijkt verder te dalen in 2021 (declaratiedata over 2021 is nog niet 
compleet)

4. Lagere zorgkostengroei 
De longzorgkosten zijn in Nijkerk 14% minder hard gestegen dan landelijk. Vanaf 2013- 
2020 zijn de landelijke kosten voor longzorg (gedeeld over alle verzekerden) gestegen 
met 17% terwijl deze  kosten in nijkerk met 3% zijn gestegen. De besparing loopt 
jaarlijks verder op naarmate het verschil in kostenstijging groter wordt.  In het eerste 
longzorg contract zijn er savings gerealiseerd, o.b.v de tussentijdse analyse verwachten 
we dit ook voor het het tweede longzorg contract.

 


