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Betreft Publicatie planning van het Programma Zinnige Zorg 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De zorg in Nederland staat internationaal op een hoog niveau; dat neemt niet weg 

dat er verbeterpunten zijn en het handhaven van dit niveau niet vanzelf gaat. 

Veel partijen in de zorg werken daarom aan het inrichten van een permanente 

verbetercyclus. Een voorbeeld hiervan is de Kwaliteit- en doelmatigheidsagenda 

(K&D-agenda) die onder verantwoordelijkheid van de partners van het 

Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg is gestart. Hier wordt op 

gestructureerde wijze gewerkt aan de kwaliteitsverbetering voor 30 aandoeningen 

en vormen van zorg. 

 

Het Zorginstituut onderzoekt met het programma Zinnige Zorg systematisch of 

diagnostiek en (therapeutische) interventies op een patiëntgerichte, effectieve en 

doelmatige manier worden ingezet en wat nodig is om de zorg voor de patiënt 

verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden. Over een periode van 5 

jaar zal het Zorginstituut elk ICD-10 gebied onderzoeken.  

 

Verhogen kwaliteit en kostenbesparingen 

Het Zorginstituut publiceert met deze brief zijn planning voor het programma 

Zinnige zorg. De eerste resultaten van het programma Zinnige Zorg zijn bekend 

en deze maken duidelijk dat er verbeteringen mogelijk zijn die volgens alle 

betrokkenen de kwaliteit van zorg verhogen en op termijn kostenbesparingen 

kunnen opleveren. Daar staat Zorginstituut voor: kwalitatief goede zorg, niet 

meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.   

 

Activiteiten zo goed mogelijk op elkaar afstemmen 

Het Zorginstituut stemt zijn planning en onderwerpkeuze af op de lopende 

activiteiten in de zorg. In de praktijk betekent dit dat de onderwerpkeuze en de 

bijbehorende inspanningen op het gebied van de K&D-agenda en het programma 

Zinnige Zorg nu op elkaar zijn afgestemd.  

 

Beide programma’s versterken elkaar 

Het afstemmen van de agenda’s is niet nieuw. Bij onze onderwerpkeuze voor 

bijvoorbeeld de zorg voor mensen met kanker is in 2015 en 2016 al aangesloten 

bij de K&D-agenda; het Zorginstituut richt zich dan op de vijf soorten kanker die 

ook op de K&D-agenda staan. Andersom is bij de uitwerking van de K&D-

onderwerpen ‘geboortezorg’ en ‘spoedzorg’ juist aangesloten bij de activiteiten 



van het Zorginstituut. Zo versterken beide programma’s elkaar. 

 

Zinnige Zorg in 2017 

In 2017 start het Zorginstituut met drie nieuwe trajecten: (1) gehandicaptenzorg 

(invulling van de ICD-10 gebieden “perinatale en congenitale aandoeningen”), (2) 

endocrien, voeding en stofwisseling en (3) zenuwstelsel. Het complete 

planningsoverzicht voor Zinnige Zorg staat in de bijlage. 

 

Langjarige planning schept duidelijkheid 

Het Zorginstituut geeft met de publicatie van zijn langjarige planning 

duidelijkheid; iedere partij kan daar waar dat nodig en mogelijk is zijn planning en 

activiteiten hierop afstemmen. Elk nieuw Zinnige Zorg traject begint met een 

uitnodiging aan de direct betrokken organisaties voor een startbijeenkomst om 

het proces toe te lichten en afspraken te maken over de vervolgactiviteiten. 

 

We kijken er enorm naar uit om samen met u de kwaliteit van zorg steeds verder 

te verbeteren! 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Lid Raad van Bestuur 

 



 Bijlage 

werkwijze en planningsoverzicht Zinnige Zorg

Zorginstituut Nederland is in 2013 gestart met het programma Zinnige Zorg een; dit is een systematische 

doorlichting van het verzekerde basispakket. Kern ervan is het identiB ceren en terugdringen van ineC ectieve 

en/of onnodige zorg, zodat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert, de gezondheidswinst toe-

neemt en onnodige kosten worden vermeden. Periodiek worden alle ICD-10 gebieden op een systematische 

wijze doorgelicht. De werkwijze van elke doorlichting kent vier fasen: screening, verdieping, implementatie 

en monitoring.

Werkwijze

ZO
RG

VELD

Screeningsfase
Doorlichten van een 
ICD-10 zorgdomein.

MET PARTIJEN IN DE ZORG

Verdiepingsfase
Samenwerking met zorgpartijen om 

de juiste verbeteringsmaatregelen 
te ontwerpen.

MET PARTIJEN IN DE ZORG

Implementatie
Implementeren van 

verbeteringsmaatregelen.

DOOR PARTIJEN IN DE ZORG

Evaluatie
Evalueren van de implementatie 
en bereikte resultaten.

DOOR ZORGINSTITUUT NEDERLAND

Evalueren

VerdiepenScreenen

Implementeren

De uitgangspunten die het Zorginstituut bij het programma Zinnige Zorg hanteert:

• De patiënt centraal

 Bij het kijken naar de zorg staat de patiënt en het zorgtraject dat hij of zij doorloopt centraal.

• Gedeelde besluitvorming

 Dit is een manier om met de patiënt tot een optimaal behandeltraject te komen. Er zijn verschillende 

instrumenten die gedeelde besluitvorming van arts en patiënt eC ectief kunnen ondersteunen.

• Stepped care

 Het Zorginstituut gaat er van uit dat behandelingen worden ingezet vanuit het stepped care principe; 

er wordt gestart met de minst invasieve eC ectieve behandeling en pas als deze onvoldoende resultaat 

oplevert, worden complexere of zwaardere interventies aangeboden.

• Partijen worden gedurende het gehele proces betrokken

 Het Zorginstituut stree  ̂  naar actieve samenspraak met partijen in de zorg. Dit komt ten goede aan de 

kwaliteit van de analyses en aan het draagvlak voor de verbeteracties. In alle fasen van een syste-

matische doorlichting worden de verantwoordelijke partijen betrokken.

Planningsoverzicht: z.o.z.
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ICD-gebied 2014 2015 2016 2017 2018

1 infectieziekten

2 kanker

3 bloed+immuun

4 endocrien, voeding, stofwisseling

5 psychische en gedrag

6 zenuwstelsel

7 oog

8 oor

9 hart/vaat

10 ademhaling

11 spijsvertering

12 huid en subcutis

13 bewegingsapparaat

14 urogenitaal

15 zwangerschap

16 perinataal

17 congenitaal

Planningsoverzicht


