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Samenvatting 
 
In december 2019 publiceerde Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) het standpunt over de 
hooggebergtebehandeling voor patiënten met (ernstig) refractair astma1. Hierin concludeerde het 
Zorginstituut dat hooggebergtebehandeling geen voldoende onderbouwde en bewezen meerwaarde heeft 
ten opzichte van klinische longrevalidatie op zeeniveau. De consequentie hiervan was dat vanaf dat moment 
de hooggebergtebehandeling voor patiënten met ernstig refractair astma geen deel meer uitmaakte van het 
basispakket. Deze beslissing heeft geleid tot veel maatschappelijke en politieke onrust en discussie.  
 
Het Zorginstituut wil graag leren van deze casus en heeft daarom gevraagd om een procesevaluatie. Inzicht 
in het doorlopen proces levert aangrijpingspunten om vervolgens de werkwijze van het proces ‘Duiden’ (en 
mogelijk andere processen) te kunnen verbeteren. Daarnaast wil het Zorginstituut leren van het gevoerde 
gesprek met veldpartijen in dit proces en de verschillende stappen daarin.  
 
Er zijn veertien semigestructureerde interviews, een drietal werksessies en een media-analyse uitgevoerd 
om te onderzoeken hoe het Zorginstituut en de veldpartijen het proces van totstandkoming van het 
standpunt hebben ervaren en wat geleerd kan worden van deze casus.  
 
De gebeurtenissen, opgehaald uit deskresearch en/of bij veldpartijen, die wij van belang achten om een 
goed beeld te krijgen van het proces hebben wij chronologisch beschreven. Dit geeft de reconstructie van 
de standpuntbepaling weer. Ter verdieping op de gebeurtenissen in de media is in kaart gebracht welke 
artikelen en nieuwsitems over het standpunt hooggebergtebehandeling zijn verschenen.  
 
Voorafgaand aan de specifieke beschrijving van deze bevindingen, benoemen we eerst onze 
hoofdbevinding: Het Zorginstituut heeft zich zeer bereid getoond tot leren van deze casus. Op alle niveaus 
heeft de organisatie zeer constructief meegewerkt aan dit onderzoek en zijn alle betrokkenen open geweest 
over wat er goed ging en wat er beter kon. De mensen van het Zorginstituut tonen zich zeer bewust van hun 
belangrijke maatschappelijke taak en werken daar consciëntieus aan. Er gaat in die zin niet zozeer iets ‘fout’, 
maar er is wel ruimte voor verbeteringen. Daarover gaan de navolgende bevindingen en leerpunten. 
Op basis van de reconstructie zijn de belangrijkste bevindingen geformuleerd, deze zijn geclusterd in drie 
categorieën a) procedures, b) communicatie en draagvlak en c) interne organisatie.  
 
Aangaande de gevolgde procedures komen wij tot de bevinding dat het Zorginstituut zich grotendeels aan 
de procedure heeft gehouden zoals deze is beschreven door het Zorginstituut. In afwijking van de normale 
gang van zaken is in dit proces een hearing gehouden waarin partijen de kans kregen mondeling te 
reageren op het concept-standpunt.  
 
Uit de gesprekken blijkt echter dat er wensen over blijven wat betreft de bekendheid van de procedure bij 
veldpartijen en de voorspelbaarheid van de procedure. Zo bleef bij de veldpartijen onduidelijkheid bestaan 
over de prioriteitsstelling van juist dit standpunt, er onduidelijkheid over de te doorlopen stappen en over 
de criteria op basis waarvan de studie beoordeeld is. Door de onduidelijkheid ontstond een situatie die 
uitmondde in een inhoudelijke confrontatie die mogelijk te voorkomen was geweest. Daarnaast lijkt het 
uitgangspunt van het Zorginstituut om een onafhankelijk oordeel te vellen op basis van wetenschappelijke 
inzichten in het veld aan de ene kant, soms lastig te verenigen met de belangen van de veldpartijen aan de 
andere kant.  
 
Op het gebied van communicatie en draagvlak is duidelijk geworden dat de veldpartijen het gevoel hadden 
wel te zijn gehoord, maar dat er volgens hen onvoldoende is geluisterd. Er was daarom weinig draagvlak 
voor het standpunt, en de veldpartijen kozen voor een media-offensief. In de berichtgeving die volgde 
overheersen de boodschappen van critici, terwijl de uitleg van het Zorginstituut over het standpunt 
onvoldoende of onvolledig terugkomt. Daarnaast waren de berichten in de media met name reactief, dat 
terwijl er een proactieve communicatiestrategie was voorbereid. Uit de media-analyse blijkt dat er 
invloedrijke artikelen verschenen in het Algemeen Dagblad, de Volkskrant en De Telegraaf. De hoofdmoot 
van veel berichtgeving is dat het Zorginstituut de hooggebergtebehandeling niet effectief vindt. Vaak 

 
1     Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk, Zorginstituut Nederland, januari 2015 
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worden ervaringen van patiënten en longartsen beschreven. Ook komt er een spoeddebat in de 
Tweede Kamer waarin kritische Kamerleden vragen stellen over de totstandkoming van het standpunt.  
 
Het is opgevallen dat een aantal hindernissen in de interne organisatie van het Zorginstituut een positieve 
ontvangst van de duiding in de weg heeft gestaan. Het Zorginstituut heeft moeite gehad om tot eenduidige 
strategische beleidskeuzes te komen. Deze bevinding komt voort uit de indruk dat een aantal beslissingen 
(bijv. duur van het gestelde termijn REFRAST-studie, en vertraging in de beantwoording van een brandbrief 
van betrokken veldpartijen) voor de veldpartijen lastig te begrijpen en onduidelijk bleef. De oorzaak van het 
ontbreken van een eenduidige strategie kan o.a. worden gevonden in het feit dat in het senior management 
integraal geen verantwoordelijk beleidsteam was aangewezen die een duidelijke strategie koos en deze 
volgde voor een bepaald dossier. Daarnaast is er op verschillende momenten intern onvoldoende 
afstemming/onderling contact geweest tussen het senior management en het beleidsniveau. Dit was onder 
andere het geval tijdens de duiding, waardoor de verwachtingen van veldpartijen en de actuele inzichten 
binnen het Zorginstituut uit elkaar liepen, zonder dat hier voor een oplossing/strategie werd besproken. 
Ook was er weinig contact tussen de inhoudelijk betrokken adviseurs en het senior-management op het 
moment dat escalatie in de politiek en media plaatsvond.  
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Op basis van de bevindingen zijn leerpunten geformuleerd. De leerpunten zijn gericht op de 
procedures die het Zorginstituut hanteert, op de communicatie en het creëren van draagvlak rondom 
besluiten en op de interne organisatie van het Zorginstituut.  

Leerpunten  
 
Procedures 
Leerpunt 1: ‘Kanalen graven tussen de loopgraven’.  
Het is van belang om – met aandacht voor de onafhankelijke rol van het Zorginstituut – meer momenten 
te creëren voor gestructureerde interactie met stakeholders tijdens het proces Duiden.  
 
Leerpunt 2: ‘Stuur in handen nemen’.  
Het is belangrijk om in het proces Duiden overzichtelijke periodes af te bakenen en tussentijds interne 
evaluatiemomenten in te bouwen. 
 
Communicatie en draagvlak 
Leerpunt 3: ‘Formuleer een maatschappelijk gedragen agenda’.  
Besteed meer aandacht aan het creëren van maatschappelijk draagvlak, zodat duidingen beter landen 
en de positie van het Zorginstituut wordt versterkt. 
 
Leerpunt 4: ‘Vertel het eigen verhaal’.  
Hoewel duidingen soms een negatieve uitkomst hebben voor patiënten, kan het Zorginstituut meer een 
eigen, positief verhaal vertellen over haar belangrijke rol in het stelsel.  
 
Leerpunt 5: ’Richt structuren in voor crisis communicatie’ 
Structuren voor crisiscommunicatie zorgen ervoor dat je snel kunt handelen en bijsturen wanneer het 
vuur oplaait in een gevoelige kwestie. 
 
Interne organisatie 
Leerpunt 6: ‘Beleg stakeholdermanagement eenduidig in de organisatie’.  
Het is van belang om stakeholdermanagement eenduidig in de organisatie te beleggen, in 
werkprocessen vast te leggen hoe proactief stakeholdermanagement wordt gevoerd en medewerkers 
tijd te geven om dit te doen. 
 
Leerpunt 7: ‘Slecht de verkokering’.  
Richt per duiding een multidisciplinair team (auteurs duiding, communicatieadviseurs enz.) in dat 
verantwoordelijk is voor de hele duiding en verbeter verticale samenwerking binnen het Zorginstituut. 
 
Leerpunt 8: ‘Formeer een beleidsteam’ 
Dit team (binnen het senior management) is verantwoordelijk voor het kiezen van een strategie voor 
iedere duiding en de monitoring/bijsturing van de totstandkoming van de duiding.  
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Het is van belang om – met aandacht voor de 
onafhankelijke rol van het Zorginstituut – meer 
momenten te creëren voor gestructureerde interactie 
met stakeholders tijdens het proces Duiden.

Dit team is verantwoordelijk voor het kiezen 
van een strategie voor iedere duiding en de 
monitoring/bijsturing van de totstandkoming  
van de duiding. 

Het is belangrijk om in het proces Duiden 
overzichtelijke periodes af te bakenen en 
tussentijds interne evaluatiemomenten in te 
bouwen.

Richt per duiding een multidisciplinair team in 
dat verantwoordelijk is voor de hele duiding en 
verbeter verticale samenwerking binnen het 
Zorginstituut.

Besteed meer aandacht aan het creëren van 
maatschappelijk draagvlak, zodat duidingen beter 
landen en de positie van het Zorginstituut wordt 
versterkt.

Het is van belang om stakeholdermanagement 
eenduidig in de organisatie te beleggen, in 
werkprocessen vast te leggen hoe proactief 
stakeholdermanagement wordt gevoerd en 
medewerkers tijd te geven om dit te doen.

Hoewel duidingen soms een negatieve uitkomst 
hebben voor patiënten, kan het Zorginstituut meer 
een eigen, positief verhaal vertellen over haar 
belangrijke rol in het stelsel. 

Structuren voor crisiscommunicatie zorgen 
ervoor dat je snel kunt handelen en bijsturen 
wanneer het vuur oplaait in een gevoelige 
kwestie.

Leerpunten

bijbehorende bevindingen op de volgende pagina  Procedures         Communicatie en draagvlak        Interne organisatie
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Leeswijzer  
Deze rapportage geeft inzicht in het proces dat tijdens de standpuntbepaling Hooggebergtebehandeling 
doorlopen is. Dit levert aangrijpingspunten voor het Zorginstituut om haar werkwijze te verbeteren.  
 
In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van de evaluatie gepresenteerd, vervolgens lichten wij in dit hoofdstuk 
de onderzoeksvragen en de voor deze evaluatie gehanteerde werkwijze toe.  
 
Hoofdstuk 2 gaat in op de hoofdlijnen van het beoordelingskader, omschrijft het proces Duiden en geeft een 
toelichting op de beleidstheorie.  
 
In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van de verzamelende feiten en context uit de 
deskresearch, de gesprekken met betrokkenen en de media-analyse. Dit hoofdstuk beschrijft de 
reconstructie van de gebeurtenissen die van belang zijn om een volledig beeld te krijgen van het proces 
rondom het standpunt hooggebergtebehandeling. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een visuele weergave van 
de gebeurtenissen in chronologische volgorde.  
 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een korte uiteenzetting gepresenteerd van de resultaten van de media-
analyse. Dit geeft antwoord op de onderzoeksvraag welke signalen op te halen zijn uit publieksmedia, 
vakliteratuur en kamerstukken ten aanzien van het proces en de werkwijze van het Zorginstituut. De media-
analyse is zowel tekstueel als visueel weergegeven.  
 
De gebeurtenissen zoals beschreven in het vorige hoofdstuk worden in hoofdstuk 5 geïnterpreteerd en 
geanalyseerd. Het hoofdstuk vormt daarmee een tussenstap tussen de feitelijke reconstructie van het 
proces en het formuleren van leerpunten. De bevindingen van de onderzoekers zijn geclusterd aan de hand 
van drie categorieën: procedures, communicatie en draagvlak en interne organisatie. In dit hoofdstuk wordt 
ook de beleidstheorie beschreven zoals deze is gereconstrueerd gedurende het proces.  
 
Het rapport sluit af, in hoofdstuk 6, met de door ons opgestelde leerpunten en aanbevelingen voor het 
Zorginstituut. De leerpunten zijn opgedeeld in dezelfde categorieën als de geclusterde bevindingen. Elk 
leerpunt is kort beschreven en bevat een toelichting op een praktische invulling van het leerpunt. 
 
  

Hoofdstuk 1

Aanleiding, 
onderzoeksvraag 
en aanpak 

Hoofdstuk 2

Het proces 
duiden en de 
beleidstheorie

Hoofdstuk 3

Chronologische 
reconstructie 
van de 
standpunts-
bepaling 

Hoofdstuk 4

Analyse van 
berichtgeving in 
de media

Hoofdstuk 5

Bevindingen 

Hoodstuk 6

Leerpunten
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1. Aanleiding, onderzoeksvraag en aanpak  
 

 
Aanleiding 
Om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te waarborgen werkt Nederland eraan om 
alleen behandelingen op te nemen in het verplicht verzekerde basispakket als deze bewezen effectief zijn. 
Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) vervult in Nederland de functie van pakketbeheerder. 
Het Zorginstituut beoordeelt of zorg voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’. Deze beoordeling is 
ingebed in het proces Duiden. Er wordt dan onderzocht of het behandelbeleid (diagnostiek, behandeling), 
gelet op de gunstige en de ongunstige gevolgen ervan (bijwerkingen, veiligheid), leidt tot relevante 
(meer)waarde voor de patiënt in vergelijking met de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling.2  
 
In 2014 deed het Zorginstituut een duiding van de effectiviteit van hooggebergtebehandeling ten opzichte 
van behandeling op zeeniveau bij astmapatiënten. Het Zorginstituut concludeerde dat voor de groep 
‘overige mensen met astma’ onvoldoende bewijs van voldoende methodologische kwaliteit was, om te 
kunnen concluderen dat de hooggebergtebehandeling bewezen effectief is. Over de effectiviteit van de 
hooggebergtebehandeling voor de subgroep ‘kinderen en volwassen met ernstig (refractair astma)’ deed het 
Zorginstituut in 2014 geen uitspraak. Voor deze groep bleef de hooggebergtebehandeling verzekerd met de 
voorwaarde dat er nader onderzoek zou plaatsvinden naar de effectiviteit.  
 
In 2019 heeft de vervolgbeoordeling van het standpunt over de hooggebergtebehandeling plaatsgevonden. 
Het uitgevoerde onderzoek bood onvoldoende bewijs en het Zorginstituut heeft in december 2019 het 
standpunt uitgebracht dat de hooggebergtebehandeling voor patiënten met (ernstig) refractair astma geen 
voldoende onderbouwde en bewezen meerwaarde heeft ten opzichte van klinische longrevalidatie op 
zeeniveau. Vanaf dat moment maakte de hooggebergtebehandeling voor patiënten met ernstig refractair 
astma geen deel meer uit van het basispakket. Er bleek echter weinig draagvlak te zijn voor deze beslissing 
en het publiceren van dit standpunt heeft tot veel maatschappelijke en politieke discussie geleid.  
 
Het Zorginstituut wil van de casus hooggebergtebehandeling leren en waar mogelijk verbeteringen 
doorvoeren bij het proces Duiden. Het is belangrijk dat een publieke organisatie zoals het Zorginstituut kan 
uitleggen waarom het bepaalde besluiten neemt en hoe het tot zijn afwegingen komt. In de toekomst zal 
het Zorginstituut vaker duidingen uitvoeren waarvan het resultaat maatschappelijk gevoelig ligt. Door 
middel van deze evaluatie wil het Zorginstituut meer inzicht krijgen in het doorlopen proces, wat 
aangrijpingspunten oplevert om vervolgens zijn werkwijze te kunnen verbeteren.   
 
Het ministerie van VWS heeft in het kader van de verplichte vijfjaarlijkse evaluatie naar het functioneren van 
ZBO’s een evaluatie laten uitvoeren naar de rolopvatting van het Zorginstituut en zijn uitvoering. Deze 
evaluatie is uitgevoerd door de Kwink Groep en daarbij is de casus hooggebergtebehandeling eveneens 
geanalyseerd. Het Kwink rapport richt zich daarbij primair op het functioneren van het Zorginstituut, dit 
rapport analyseert ook de interactie met veldpartijen gedurende het proces Duiden en richt zich op 
leerpunten voor het Zorginstituut. 
 
Onderzoeksvraag 
In deze evaluatie wordt de gevolgde procedure geëvalueerd en de manier waarop daar bij het standpunt 
Hooggebergtebehandeling bij (ernstig) refractair astma invulling aan is gegeven. Deze evaluatie zal het 
Zorginstituut meer inzicht geven in het proces voorafgaand, en na het uitbrengen van het standpunt en hoe 
dit is ervaren voor de betrokken veldpartijen.  
 
Het doel van deze evaluatie is leren. Het beoogde leereffect is drieledig.  
1. Hoe kan het proces Duiden geoptimaliseerd worden?  

 
2 Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk, Zorginstituut Nederland, januari 2015 

Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding van de evaluatie, een toelichting op de onderzoeksvragen en de 
gehanteerde werkwijze.  
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2. Hoe kan het goede gesprek met veldpartijen over dit proces gevoerd worden en wat zijn de 
verschillende stappen daarin?  

3. Kunnen waar mogelijk ook andere processen verbeterd worden die te maken hebben met 
onderwerpen waar veel maatschappelijke belangstelling naar uitgaat? 

 
Om het beoogde leereffect te bereiken heeft het Zorginstituut verschillende onderzoeksvragen gesteld.  
 
Allereerst vragen ze om een reconstructie van het proces aan de hand van ervaringen van zowel 
betrokkenen binnen het zorginstituut als van betrokken veldpartijen.  
 
Daarnaast vragen ze om een evaluatie van het proces.  
® Heeft het Zorginstituut volgens de procedures van het proces ‘Duiden’ gehandeld?  
® Was de procedure en werkwijze helder voor alle veldpartijen gedurende het hele traject?  
® Wat is de perceptie van de veldpartijen op de gevolgde procedure en werkwijze van het Zorginstituut? 

Waar zien zij nog ruimte voor verbetering?  
® Welke signalen ten aanzien van het proces en de werkwijze van het Zorginstituut zijn er op te halen uit 

publieksmedia, vakliteratuur en kamerstukken?  
 
Tot slot vraagt het Zorginstituut om aanbevelingen die aansluiten bij de hierboven geformuleerde 
leerpunten.  
 
Het Zorginstituut wil een kwalitatief onderzoek en een media-analyse naar hoe het Zorginstituut en de 
veldpartijen het proces van totstandkoming van het standpunt hebben ervaren. De voorliggende 
procesevaluatie geeft uitdrukkelijk geen inhoudelijke reflecties, oordeel of second opinion op de 
standpuntbepaling, tijdens het onderzoek hebben wij dit als een gegeven beschouwd. 
 
De opdrachtgever heeft benadrukt dat ze vragen om een onafhankelijk onderzoek, waarbij wij als 
opdrachtnemer de regie voeren op het proces en de inhoud van onze analyse en aanbevelingen. 
Gedurende de evaluatie heeft de begeleidingscommissie geadviseerd over de uitvoering van het onderzoek 
en niet op de inhoud. De uiteindelijk genomen beslissingen en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij ons 
als opdrachtnemer.  
 
Werkwijze  
De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van kwalitatief onderzoek en een media-analyse naar hoe het 
Zorginstituut en de veldpartijen het proces van totstandkoming van het standpunt hebben ervaren. 

Om de evaluatie goed te onderbouwen hebben wij de volgende stappen doorlopen:  
1. Verzamelen van feiten en context,  
2. Interpreteren en analyseren van feiten en context en 
3. Valideren en rapporteren van bevindingen, conclusies en aanbevelingen. 
 
Waar mogelijk is in de evaluatie dynamisch leren toegepast. Dat houdt in dat de stappen niet per definitie 
opeenvolgend zijn doorlopen, maar in drie iteraties. Naarmate het proces vorderde verschoof het 
zwaartepunt van verzamelen van feiten en context naar valideren van bevindingen en conclusies in het 
contactmoment met de veldpartijen. De stappen zijn doorlopen door middel van verschillende 
onderzoeksactiviteiten. Hieronder volgt een toelichting op deze activiteiten.  
 
Deskresearch  
Als eerste verdieping in de feiten en context hebben wij documentatie ((zoals bijvoorbeeld 
vergaderverslagen en briefwisselingen) gebruikt over de standpuntbepaling van Hooggebergtebehandeling 
bij ernstig refractair astma en over het proces Duiden. De documentatie is beschikbaar gesteld door het 
Zorginstituut. 
 
Interviews  
In totaal zijn veertien (semi)gestructureerde interviews gevoerd met zowel direct betrokkenen van het 
Zorginstituut als direct betrokken veldpartijen bij het proces van totstandkoming van het standpunt. In de 
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interviews is ingegaan op de feitelijke gebeurtenissen en context rondom de standpuntbepaling 
Hooggebergtebehandeling. Tijdens de interviews is voorzichtig vooruitgekeken naar de interpretatie en 
analyse en naar eventuele leerpunten, maar voornamelijk hebben de interviews bijgedragen aan het 
verzamelen van de feiten en de context.  
 
 
Werksessies  
In totaal zijn drie werksessies gehouden. In de eerste twee sessies stond het interpreteren en analyseren 
van de feiten en context centraal. Er is gekozen om aparte werksessies te organiseren, één voor direct 
betrokkenen bij het Zorginstituut één met direct betrokken veldpartijen. De reden dat er twee sessies zijn 
gehouden heeft te maken met de gevoeligheden van dit dossier. In deze sessies was ook kort aandacht voor 
het verifiëren van de door ons gemaakte reconstructie van de feiten. Na afronden van deze sessies hebben 
wij onze voorlopige indrukken kunnen formuleren. Vervolgens is een derde werksessie gehouden met de 
betrokkenen van het Zorginstituut. De door ons gevormde indrukken en leerpunten zijn in deze sessie 
geverifieerd en uitgewerkt. Daarnaast hebben we in deze werksessie de door ons ingevulde beleidstheorie 
(de beleidstheorie wordt toegelicht in hoofdstuk 2, pagina 11) besproken en gezamenlijk verbeterd.  
 
Media-analyse  
Door middel van de media-analyse wordt in kaart gebracht hoe het debat in zowel de media als de politiek 
er uit heeft gezien en welke bevindingen en aanbevelingen daar aan verbonden kunnen worden. Met 
behulp van mediamonitoring en analyse tools is een reconstructie gemaakt van de berichten die 
verschenen zijn in de media rondom het standpunt hooggebergtebehandeling. Daarnaast heeft er een 
kwalitatieve reconstructie plaatsgevonden. Per artikel is onderzocht op welke manier de boodschappen van 
zowel het Zorginstituut als van de veldpartijen terugkomt in de media. Daarnaast is ook gekeken naar de 
activiteiten op social media, het Tweede Kamer debat op 19 december 2019 en de aflevering van Radar 
waarin hooggebergte behandeling werd besproken.   
 
Een uitgebreidere beschrijving van de werkwijze en een overzicht van de deelnemende stakeholders is 
opgenomen in de bijlage 2 en 3.   
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2.  Het proces Duiden en de beleidstheorie 
 

 
Welke zorg onder de basisverzekering valt, is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige 
zorg. Deze verzekeringen vormen samen het basispakket.  
 
Het Zorginstituut vervult in het kader van de Zvw en de Wlz de functie van pakketbeheerder. Bij die functie 
horen verschillende wettelijke taken. Een daarvan is het Duiden, ofwel het beoordelen of zorg bij een 
bepaalde indicatie onderdeel uitmaakt van het te verzekeren basispakket. De uitkomst van een duiding of 
beoordeling is een standpunt. Bij de duiding heeft de overheid, die bepaalt wat er in het basispakket zit, 
ervoor gekozen om ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ voor alle verzekerde zorg als begrenzing te 
laten gelden. Het komt erop neer dat alleen zorg die als effectief wordt beschouwd, onderdeel uitmaakt van 
het basispakket.  
 
Een andere wettelijke taak is die van advies: het Zorginstituut kan de minister gevraagd en ongevraagd 
adviseren over de inhoud en omvang van het basispakket. 
 

 
Dit hoofdstuk omschrijft het proces Duiden, geeft een toelichting op de beleidstheorie, en spitst deze toe op 
het proces Duiden bij de specifieke casus van de hooggebergtebehandeling. Voor het beoordelingskader van 
het proces Duiden verwijzen we u naar het document ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’3.  
 
Het proces Duiden  
Het proces dat centraal staat in deze evaluatie is het proces Duiden4. Duiden is volgens het Zorginstituut het 
beoordelen of (en onder welke voorwaarden) zorg bij een bepaalde indicatie onderdeel uitmaakt van het te 
verzekeren basispakket.  

 
3  ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’, Zorginstituut Nederland, januari 2015 
4  Het proces Duiden is beschreven in het Handboek Zorg – proces Duiden (2015028965 versie 22) 

Box: Duiding of advies?  
 
Bij een duiding gaat het om het uitleggen van de wet en draait het in de meeste gevallen om de vraag of zorg voldoet 
aan het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. In het Nederlandse zorgstelsel stroomt 
geneeskundige zorg die bewezen effectief wordt geacht, automatisch in het te verzekeren pakket. Zorg waarvan de 
effectiviteit niet kan worden aangetoond stroomt automatisch uit het pakket. Zorgverleners en zorgverzekeraars 
bepalen of een behandeling voldoende bewezen effectief is. Komen zij er niet uit, dan kan het Zorginstituut worden 
gevraagd een duiding te doen en met een standpunt duidelijkheid te geven. 
 
Het innemen van standpunten is een wettelijke bevoegdheid van het Zorginstituut. Een standpunt leidt niet tot 
aanpassing van de Zorgverzekeringswet. Als het Zorginstituut oordeelt dat een behandeling niet voldoet aan de 
‘stand van de wetenschap en praktijk’, maakt deze direct geen onderdeel meer uit van het te verzekeren pakket. De 
minister kan het standpunt ook niet zomaar naast zich neerleggen. Wel heeft de minister de bevoegdheid om zorg 
die effectief is buiten het basispakket te houden. Bij onenigheid over standpunten heeft de rechter altijd het laatste 
woord. 
 
Bij een advies gaat het vrijwel altijd om geneesmiddelen die nieuw op de Nederlandse markt komen. Het 
Zorginstituut weegt niet alleen op basis van effectiviteit, maar ook op de overige pakketcriteria, te weten: 
noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid en kosteneffectiviteit. Omdat niet wettelijk is vastgelegd dat zorg aan deze criteria 
moet voldoen, kan de minister een advies van het Zorginstituut naast zich neerleggen. Het criterium effectiviteit, 
ofwel ‘stand van de wetenschap en praktijk’, is als ‘knock-out criterium’ in de wet opgenomen. Als zorg dus 
bijvoorbeeld wel effectief is, maar niet kosteneffectief, kan de minister besluiten om deze zorg toch op te nemen in 
het basispakket. Besluit de minister op basis van een advies van het Zorginstituut om het te verzekeren pakket uit te 
breiden of in te perken, dan is daar regelgeving voor nodig.  
 
Bron: Zorginstituut Magazine, april 2020 

Dit hoofdstuk gaat in op de hoofdlijnen van het beoordelingskader, omschrijft het proces Duiden en 
geeft een toelichting op de beleidstheorie die het Zorginstituut hanteert.  
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Het proces Duiden bestaat uit drie fasen: 1) prioritering en agendering, 2) de beoordelingsfase, en 3) de 
prestatiemeting.  
 
In de prioriterings- en agenderingsfase wordt een selectie en prioritering 
gemaakt van de aangediende onderwerpen. Mocht er besloten worden tot een 
duiding, start de beoordelingsfase.  
 
De beoordelingsfase volgt een aantal standaard processtappen (zoals weergeven 
in onderstaand figuur), die meer of minder chronologisch in de tijd gevolgd 
worden.  
 
De duiding start met het maken van een planning en het bepalen van de 
doorlooptijden. Vervolgens wordt de standpuntbepaling voorbereid. In deze 
voorbereiding wordt de PICO opgesteld. Betrokken partijen worden 
meegevraagd te denken over de PICO. Indien nodig, kan de PICO of mogelijke 
andere issues gerelateerd aan de literatuur review worden voorgelegd worden 
aan de WAR. De WAR zal dan een advies geven over de voorgelegde kwesties. Als 
de PICO opgesteld is wordt informatie gezocht die relevant is voor de te 
beoordelen interventie. De experts van het Zorginstituut kunnen aan de hand 
van de geïncludeerde informatie een oordeel gegeven over de 
(methodologische) kwaliteit van de verzamelde bewijslast. Dit gebeurt aan de 
hand van de GRADE-methode5.  
 
Het oordeel van de experts van het Zorginstituut wordt vastgelegd in een 
concept-rapportage. De concept-rapportage wordt intern en extern voorgelegd 
om de argumentatie te toetsen. Extern worden hiervoor inhoudelijke 
deskundigen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars benaderd. 
 
De reacties van zowel interne als externe partijen worden toegevoegd aan het 
concept-standpunt alvorens deze naar de WAR gaat. Vervolgens adviseert de 
WAR op basis van het conceptstandpunt. Het advies van de WAR wordt 
voorgelegd aan de Raad van Bestuur, waarna de raad van bestuur het conceptstandpunt ondertekent. 
Wanneer het conceptstandpunt is vastgesteld wordt deze aangeboden aan de minister van VWS en 
verzonden naar de geconsulteerde partijen.  
 
Na afronding van de beoordelingsfase wordt de prestatie meting uitgevoerd waarin de prestatie-indicatoren 
en de kritische succesfactoren worden beoordeeld.  
 
Beleidstheorie van het proces Duiden  
Het Zorginstituut hanteert een methodiek van de beleidstheorie om allerlei mechanismen van effect in kaart 
te brengen. Er ligt een beleidstheorie aan de basis van activiteiten – en daarmee kun je de toegevoegde 
waarde inzichtelijk maken van de inspanningen die het Zorginstituut in gang zet. 
De focus binnen de beleidstheorie ligt op input, throughput, output, contextuele factoren en outcome. 
Bovendien wordt deze outcome naar de meerjaren-ambities van het Zorginstituut gelegd. 
 
• Input gaat over de middelen en beleidskeuzes die het Zorginstituut en anderen met een formele rol in 

het proces kunnen gebruiken om tot een resultaat te komen; 
• Throughput geeft een beschrijving van de wijze waarop het Zorginstituut op basis van de beschikbare 

middelen en gemaakte beleidskeuzes uitvoering geeft aan zijn taken tijdens het proces; 
• Output gaat over de producten en diensten van het Zorginstituut die zijn ontstaan dankzij de input en 

throughput; 

 
5  GRADE staat voor ‘Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation’ en is binnen en buiten Nederland een 

geaccepteerde en veelgebruikte aanpak om wetenschappelijk bewijs voor het geschatte effect van een interventie goed te kunnen 
beoordelen (Zorginstituut, 2015).  

Planning/doorlooptijden

(Voorbereiden) opstellen 
standpunt

WAR: scoping PICO

Consultatie

WAR: advisering

Vaststelling standpunt

Publicatie standpunt

 Stappen uit de beoordelingsfase 
van het proces Duiden 
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• Contextuele factoren heeft betrekking op het handelen dat altijd in een bepaalde context 
gebeurt, waarin externe factoren zoals houdingen, opvattingen en acties van anderen – die buiten de 
directe invloed van het Zorginstituut liggen – de outcome mede kunnen bepalen; 

• De outcome beschrijft wat het Zorginstituut wil bereiken. 
 
Voor het proces Duiden is een beleidstheorie geformuleerd. Doel van de beleidstheorie is het scherp in 
kaart brengen van de doelstellingen van het proces en van de wijze waarop die bereikt zouden kunnen 
worden, door veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het proces expliciet te maken. De 
beleidstheorie is opgenomen in de bijlage 4. De door ons opgestelde reconstructie van de beleidstheorie is 
te vinden in hoofdstuk 5.  
 
Gevoeligheden in het proces Duiden 
Het Zorginstituut voert een duiding uit als het gesprek tussen zorgverleners onderling of tussen 
zorgverzekeraars en zorgverleners samen niet tot een eenduidige conclusie leidt. De uitspraak heeft 
bovendien direct gevolgen voor de rechten van verzekerden: behoort de zorg in kwestie wel of niet tot de te 
verzekeren prestaties? Het kan zijn dat een standpunt de bestaande vergoedingspraktijk bevestigt. Dat 
levert doorgaans weinig problemen. Het kan ook zijn dat een standpunt afwijkt van de bestaande 
vergoedingspraktijk.  
 
Vooral wanneer een bestaande vergoeding niet langer deel uitmaakt van het verzekerde pakket, , is het van 
belang om uit te leggen waarom dit gebeurt. Werkzaamheden bij het Zorginstituut, inclusief bij het proces 
Duiden, kennen echter vaak vrij technische onderdelen die lastig “in normale mensentaal” uit te leggen zijn.  
 
Een voorbeeld is het systematisch zoeken naar evidence en het gebruik van GRADE om een kwaliteitsscore 
te geven aan bepaalde wetenschappelijke literatuur. Als een onderzoek een (groot) risico op bias heeft, of 
onderzoeksmethoden zijn niet optimaal dan “telt” zo’n onderzoek minder zwaar mee in de totale 
beoordeling. Het betekent echter niet dat daarmee het hele onderzoek per definitie onbruikbaar wordt. De 
werkzaamheden gebeuren omwille van solidariteit en rechtvaardigheid; voorkomen dat collectief 
opgebrachte zorgverzekeringspremies worden besteed aan ongepaste zorg. Maar vanuit een 
leefwereldperspectief bezien is de systeemwereld waarbinnen het Zorginstituut opereert kil, koel en 
zakelijk, waarbij – zo is het gevoel bij de  veldpartijen – ze de menselijke maat uit het oog verliest. 
 
Een andere gevoeligheid is de rol van de WAR. De WAR heeft als primaire focus een beoordeling van de 
methodologische kwaliteit van onderzoeken. Ze geven geen wetenschappelijk advies over de meer- of 
minderwaarde van behandelingen, maar bestuderen de bewijslast en geven een oordeel of je op basis van 
die bewijslast bepaalde uitspraken kunt doen.  
 
Tot slot: ook de betrokkenheid van stakeholders in het duidingsproces kent gevoeligheden. Enerzijds is het 
zinvol om voldoende en de juiste professionele expertise en ervaringsdeskundigheid te betrekken. 
Anderzijds hebben bij uitstek de direct betrokken professionals en patiënten het meest te winnen of te 
verliezen bij een bepaalde uitkomst.  
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3.  Chronologische reconstructie van het proces standpuntbepaling 
hooggebergtebehandeling  

 

 
Dit hoofdstuk geeft een weergave van de uiteenlopende gebeurtenissen die van belang zijn voor het 
verkrijgen van een volledig beeld van het proces rondom het standpunt hooggebergtebehandeling. De 
gebeurtenissen zijn opgehaald uit deskresearch, interviews met direct betrokken stakeholders en de media-
analyse. De reconstructie is dus gebaseerd op de ervaringen van zowel betrokken binnen als buiten het 
Zorginstituut. In aparte werksessies zijn de gebeurtenissen vervolgens voorgelegd aan de direct betrokken 
stakeholders, ter verificatie van de door het projectteam geopperde voorstelling van zaken. Dat heeft 
geresulteerd in twee tijdlijnen, die onderaan dit hoofdstuk zijn weergegeven. Eén tijdlijn bevat de 
gebeurtenissen die van belang zijn voor het Zorginstituut, de andere doet hetzelfde voor de veldpartijen. 
Allebei de tijdlijnen zijn opgedeeld in vier fases: Voorgeschiedenis, uitvoering van de REFRAST-studie, 
duiding en ontvangst. In de onderstaande tekst wordt uitgelegd wat er tijdens de vier fases rondom het 
standpunt hooggebergtebehandeling is gebeurd. Dit hoofdstuk is een chronologische, feitelijke weergave 
van het verloop van de standpuntbepaling. De interpretatie van de gebeurtenissen en de bevindingen die 
daaraan worden verbonden komen in dit hoofdstuk nog niet aan bod. 
 
Voorgeschiedenis (December 2014 tot en met september 2015)  
In 2013 heeft de NVALT een richtlijn gepubliceerd waarin ook hooggebergtebehandeling werd opgenomen. 
Als reactie op de richtlijn doen zorgverzekeraars bij het toenmalige CVZ het verzoek om de effectiviteit van 
hooggebergtebehandeling te bekijken [PM: check]. In 2014 start het Zorginstituut haar duiding over de 
effectiviteit van hooggebergtebehandeling ten opzichte van behandeling op zeeniveau bij astmapatiënten. 
Het Zorginstituut concludeerde dat voor de groep ‘overige mensen met astma’ onvoldoende bewijs van 
voldoende methodologische kwaliteit was om te kunnen concluderen dat de hooggebergtebehandeling 
bewezen effectief is. Over de effectiviteit van de hooggebergtebehandeling voor de subgroep kinderen en 
volwassen met ernstig (refractair astma) doet het Zorginstituut in 2014 geen uitspraak. Voor deze groep 
bleef de hooggebergtebehandeling verzekerd. Een voorwaarde om een positieve duiding te krijgen was dat 
er nader onderzoek zou plaatsvinden naar de effectiviteit en dat er in 2018 een nieuwe beoordeling 
plaatsvindt. 
 
Het veld heeft drie jaar de tijd om de effectiviteit van hooggebergtebehandeling voor volwassen met ernstig 
(refractair astma) aan te tonen. Het Zorginstituut benadrukt de wetenschappelijke standaarden voor 
onderzoek en stelt: ‘Zoek samenwerking met (academisch) onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in 
evaluatieonderzoek.’ Merem – de oude eigenaren van het hooggebergtebehandelingscentrum in Davos – 
besluit de studie te initiëren en leiden en besteden de wetenschappelijke component uit aan het UMCU.  
 
Uitvoering van de REFRAST-studie (September 2015 tot en met november 2018)  
In september 2015 start de REFRAST-studie. Het doel van de studie is om de effectiviteit van 
hooggebergtebehandeling in vergelijking met behandeling op zeeniveau te onderzoeken.  
 
“The aim of this study was to investigate the effectiveness of a 12-week personalized pulmonary rehabilitation at high-
altitude in comparison with a comparable personalized pulmonary rehabilitation program that is offered at sea-level in 
the Netherlands in a population of adults with severe refractory asthma on patient outcome parameters. After treatment 
disease outcomes were measured for an additional 12 months.” (De Nijs et.al., 2020)  
 
Aanvankelijk was het streven om een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT) uit te voeren. In 
september 2016 stuurt de projectleider van de REFRAST-studie een brief naar het Zorginstituut waarin 
beschreven wordt dat zij sinds een half jaar geconfronteerd worden met definitieve afwijzingen van 
machtingsaanvragen voor hooggebergtebehandeling nadat patiënten zijn geïncludeerd en gerandomiseerd 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het verzamelen van de feiten en de context uit deskresearch, 
gesprekken met betrokkenen en de media-analyse beschreven. Dit hoofdstuk beschrijft de reconstructie 
van de gebeurtenissen die van belang zijn om een volledig beeld te krijgen rondom het standpunt 
hooggebergtebehandeling. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een visuele weergave van de gebeurtenissen 
in chronologische volgorde.  
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in de studie. Door deze afwijzingen komt de interne validiteit van het onderzoek in gevaar. In deze 
brief staat ook dat het oorspronkelijke design van de studie gericht is op uitvoeren van een RCT. Maar, met 
het oog op het includeren van het benodigde aantal patiënten binnen de door het Zorginstituut gestelde tijd 
(tot medio 2018), is een observationele tak aan het onderzoek toegevoegd. Ook de LAN heeft deze 
problematiek aangekaart in een brief van 31 oktober 2016.  
 
In februari 2017 reageert het Zorginstituut per brief op de hierboven omschreven machtingsproblematiek. 
In het standpunt van 2014 heeft het Zorginstituut het begrip ultimum remedium gebruikt. Dit heeft in relatie 
tot het onderzoek, met name de inclusie bij de LAN en UMCU, tot onduidelijkheid geleid. Zij menen dat 
ultimum remedium betekent dat eerst in Nederland klinische longrevalidatie moet plaatsvinden, voor 
hooggebergtebehandeling kan plaatsvinden. Het Zorginstituut schrijft zelf in het standpunt uit 2014 immers: 
“Dit betekent naar het oordeel van het Zorginstituut dat klinische (longrevalidatie)behandeling op zeeniveau 
voorliggend is.” 
 
In de beantwoording per brief van februari 2017 laat het Zorginstituut weten gedurende de studieperiode 
een minder strikte interpretatie van dit criterium aan te houden. Gedurende de studie is het niet zo dat 
Nederlandse klinische longrevalidatie moet plaatsvinden voorafgaand aan hooggebergtebehandeling. In 
deze brief geeft het Zorginstituut ook steun aan de uitvoer van de studie.  
 
‘Het Zorginstituut onderschrijft het belang van het lopende onderzoek: een gerandomiseerde gecontroleerde klinische 
trial gecombineerd met een zuiver observationele studie waarin de toewijzing van de behandeling plaatsvindt op grond 
van voorkeur van de patiënt of verwijzer’.  
 
De zeggenschap over de machtigingen ligt bij de zorgverzekeraars, maar er zijn afspraken gemaakt en het 
Zorginstituut meent dat deze afspraken zullen bijdragen aan verbetering van de procedure.  
 
Vanaf begin 2018 verzoeken verschillende partijen (LAN, NVALT, Longfonds, VND en NAD) om een 
verlenging van de onderzoekstermijn. De tijd om de studie uit te voeren is kort gebleken en bij een duiding 
medio 2018 zullen langetermijnresultaten ontbreken. In juni 2018 vraagt het Zorginstituut haar 
Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) om advies over onder andere de verlenging van de onderzoekstermijn 
en de huidige opzet (observationeel onderzoek en analyse van gerandomiseerde patiënten als subgroep). 
De duiding wordt opgepakt in het laatste kwartaal van 2018. De duiding vindt plaats op de basis van de 
stand van zaken in de literatuur, als de onderzoekers de resultaten aanleveren zullen deze dus 
meegenomen worden. Daarnaast geeft de WAR aan weinig vertrouwen te hebben in de resultaten van de 
studie in de toenmalige opzet.  
 
Het veld heeft vertrouwen in de resultaten van de studie. Zoals in de tussenrapportage van de 
onderzoekers is beschreven, laat de primaire uitkomstmaat van het onderzoek, de astma gerelateerde 
kwaliteit van leven (AQLQ-score) voor zowel behandeling in het hooggebergte als behandeling op zeeniveau, 
een significante verbetering zien.  
 
“After adjustment for differences in baseline characteristics, HAPR6 showed larger effects in asthma outcome parameters 
compared to LAPR and on the long run the improvement of patient reported symptoms and a reduction in chronic OCS-
use sustained longer in the HAPR group. One year after HAPR clinically relevant improvements could still be 
demonstrated for patient reported outcomes compared to baseline. This could not be demonstrated in the LAPR-group.” 
(De Nijs et.al, 2020) 
 
In de tussenrapportage wordt beschreven dat het niet mogelijk is om de groep die behandeld is in het 
hooggebergte te vergelijken met de groep die behandeld is op zeeniveau door verschil van kenmerken 
tussen de twee groepen7.   
 

 
6 HAPR staat voor High Altitude Pulmonary Rehabilitation, dit betreft de hooggebergtebehandeling. LAPR staat voor de Low Altitude 

Pulmonary Rehabilitation, longrevalidatie op zeeniveau. 
7 De veldpartijen geven aan dat in de REFRAST-studie gecorrigeerd is voor de verschillen tussen de groepen waardoor op basis van de 
studie wel conclusies getrokken kunnen worden of de meerwaarde.  
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“The patients who were treated at sea-level went home in the weekend while the patients who were treated in 
Davos stayed for the full 3 months period of the treatment.” (…) “Patients in the high-altitude group were younger, were 
less often an ex-smoker, were more often atopic and had more frequent chronic rhinosinusitis or eczema comorbidity as 
compared to patients in the sea-level group.” (…) “In the high-altitude group 50% of the population underwent previous 
treatment at high-altitude in the preceding 6 years while none of the patients treated at sea-level underwent previous 
treatment at sea-level in the preceding 6 years.” (De Nijs et.al., 2020) 
 
In de Algemene ledenvergadering van de LAN worden de resultaten aan de leden teruggekoppeld. 
 
Duiding (November 2018 tot en met december 2018)  
In november 2018 start het Zorginstituut zoals aangekondigd met de standpuntbepaling 
hooggebergtebehandeling. Het Zorginstituut heeft vanaf de start van de beoordeling gecommuniceerd over 
het proces en de uiteindelijke uitkomst daarvan. Op de website stond een informatiepagina, met een 
actuele planning, achtergrondinformatie en contactgegevens. Zoals in het proces Duiden omschreven wordt 
in het Handboek Zorg – proces Duiden (2015028965 versie 22) wordt er een onderzoeksvraag geformuleerd 
aan de hand van een PICO (Patiënt, Intervention, Comparison, Outcome). Het Zorginstituut gebruikt de PICO 
voor het verzamelen van relevante literatuur voor de beoordeling. Betrokken partijen worden gevraagd om 
mee te denken met het opstellen van de PICO. In de concept PICO beargumenteert het Zorginstituut een 
klinisch relevant verschil voor de AQLQ-vragenlijst van 1 (normaal gesproken wordt een drempelwaarde van 
0,5 gehanteerd), aangezien het om een intensieve en kostbare behandeling gaat. Het Longfonds, de VND en 
de NVALT geven aan dat in de literatuur een klinisch relevant verschil van 0.5 wordt gehanteerd en geven 
aan zich aan niet te kunnen vinden in het voorgestelde klinisch relevante verschil van 1. Het klinisch 
relevante verschil wordt daarop aangepast naar 0.5.  
 
Het Zorginstituut beoordeelt de literatuur en schrijft het conceptstandpunt. De conclusie van het standpunt 
is dat er onvoldoende bewijs van voldoende methodologische kwaliteit aanwezig is om te kunnen 
concluderen dat, ten opzichte van behandeling op zeeniveau, hooggebergtebehandeling bewezen effectief 
is. Het conceptstandpunt is voorgelegd aan de veldpartijen om de argumentatie te toetsen. Er wordt zeer 
kritisch gereageerd op het conceptstandpunt. Partijen sturen per brief hun reactie naar het Zorginstituut8. 
De aangeleverde bezwaren staan samengevat in de bijlage 5. Naar mening van de betrokken partijen (LAN, 
VND, Longfonds en NAD) kent het beoordelingstraject zowel procedureel als inhoudelijk ogenschijnlijk 
ernstige inconsistenties en een schijn van vooringenomenheid, zo staat beschreven in het C3-rapport9. Het 
Zorginstituut legt het concept-standpunt op 2 december 2019 voor een tweede keer voor aan de WAR, met 
de vraag of de opmerkingen en reacties van partijen aanleiding geven om het concept-standpunt te herzien. 
De WAR geeft aan daartoe geen aanleiding te zien. 
 
Naar aanleiding van deze kritische reacties besluit het Zorginstituut – in afwijking van de normale gang van 
zaken – tot de organisatie van een hearing. Tijdens deze hearing krijgen partijen de kans om hun verhaal te 
doen. De hearing is bedoeld om informatie, standpunten en vragen op te halen. Bij deze hearing aanwezig 
zijn afgevaardigden van: LAN, NAD, VND, NVALT, UMC Utrecht, Zorgverzekeraars Nederland, Longfonds, 
Patiëntenfederatie Nederland en het Zorginstituut. De partijen krijgen allemaal het woord om hun 
commentaar toe te lichten. De kritiek van de veldpartijen op het concept standpunt leidt nauwelijks tot 
aanpassingen van het standpunt. Op 10 december 2019 volgt de definitieve vaststelling van het standpunt 
door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Na de vaststelling van het definitieve standpunt heeft het 
Zorginstituut alle betrokken partijen gebeld. Op 12 december 2019 is het standpunt naar de minister voor 
Medische Zorg en Sport gestuurd en dezelfde dag op de website gepubliceerd. Vanaf dit moment is het 
standpunt van toepassing.  
 
Ontvangst (December 2019 tot augustus 2020)  
Na de publicatie van het standpunt op 12 december komt de kritiek op het Zorginstituut van de veldpartijen 
aan de oppervlakte. Uiteenlopende kritische stakeholders –maatschappelijke organisaties, astmapatiënten 
en longartsen– vertellen in de media gefrustreerd te zijn door het proces, en zich zorgen te maken over de 
uitkomst. Hier zullen we kort een beschrijving geven van de gebeurtenissen. In het volgende hoofdstuk 

 
8  https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2019/12/10/standpunt-hooggebergtebehandeling  
9  C3 adviseurs en managers (juli 2019), Hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma 
 Inhoudelijke en procedurele analyse beoordelingsproces ZIN 
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zullen wij dieper ingaan op wat er precies is gebeurd in de media. In een gezamenlijk persbericht 
noemen het Longfonds, Vereniging Nederland Davos, Long Alliantie Nederland 12 december een ‘zwarte 
dag voor zwaar astma.’ De partijen vinden dat het onderzoek van het UMCU heeft aangetoond dat 
hooggebergtebehandeling essentieel is voor mensen met zwaar astma. In andere media vertellen patiënten 
over de positieve ervaringen die zij hebben met longrevalidatie op hooggebergteniveau. Op 18 december 
maakt onder meer het Reformatorisch Dagblad melding van een petitie voor het behoud van 
hooggebergtebehandeling. Op die dag stuurt toenmalig minister van VWS Bruno Bruins een brief aan de 
Tweede Kamer. Daarin legt hij in grote lijnen uit wat het standpunt van het Zorginstituut inhoudt en hoe het 
tot stand is gekomen. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de gebeurtenissen in de media.   
 
Naar aanleiding van de publieke onrust wordt er een spoeddebat georganiseerd in de Tweede Kamer, op 19 
december. Verschillende coalitiepartijen benadrukken tijdens het debat de belangrijke rol van het 
Zorginstituut in het zorgstelsel, maar de nadruk ligt op de vraagtekens die Kamerleden plaatsen bij de gang 
van zaken. Toenmalig minister Bruno Bruins wordt om een reactie gevraagd. Tevens wordt er een motie 
aangenomen waarin het Zorginstituut wordt gevraagd om met betrokken partijen een gesprek aan te gaan 
teneinde te komen tot consensus.  
 
Mede naar aanleiding van de Kamermotie organiseert het Zorginstituut op 3 maart 2020 een vergadering 
onder de naam Gesprek Goede zorg voor mensen met ernstig (refractair) astma. In het openingswoord laat het 
Zorginstituut weten het proces extern te gaan evalueren, maar dat het standpunt zelf niet ter discussie 
staat10. Diverse veldpartijen zijn aanwezig bij de vergadering, uiteenlopend van het ministerie van VWS, ZN 
en partijen zoals het Longfonds en NVALT. Alle partijen reflecteren op de aangekondigde evaluatie, en de 
status van de gesprekken met zorgverzekeraars over longrevalidatie. In het verslag van het Gesprek Goede 
Zorg staat dat de veldpartijen het niet eens zijn met de inhoud van het standpunt, maar zij zijn wel akkoord 
met de procesevaluatie.  
 
In augustus 2020 wordt de REFRAST-studie gepubliceerd in Respiratory Medicine.  

 
 

10  Verslag Gesprek Goede zorg voor mensen met ernstig (refractair) astma – Intern document Zorginstituut 03-03-2020  
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4. Analyse van berichtgeving in de media na het uitbrengen van het standpunt 
 

 
Voordat er in deze rapportage wordt ingegaan op de bevindingen met betrekking tot communicatie en 
draagvlak, wordt er een korte uiteenzetting van de resultaten van de media-analyse gepresenteerd. Dit als 
antwoord op de onderzoeksvraag welke signalen ten aanzien van het proces en de werkwijze van het 
Zorginstituut er op te halen zijn uit publieksmedia, vakliteratuur en kamerstukken. 
 
Op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse is in kaart gebracht welke artikelen en nieuwsitems 
over het standpunt hooggebergtebehandeling op welk moment zijn verschenen, en wat de inhoud van de 
berichtgeving is geweest.  De kwantitatieve analyse is weergegeven in de onderstaande grafiek. Daarin 
vertegenwoordigen de pieken een specifiek moment uit de ontvangst van het standpunt – bijvoorbeeld het 
Kamerdebat op 19 december en de eerste artikelen naar aanleiding van het standpunt, op 12 december. De 
onderstaande, kwalitatieve analyse heeft eveneens aandacht voor deze momenten, maar richt zich op de 
manier waarop de mediacyclus zich inhoudelijk ontwikkelde. Wat waren de boodschappen van het 
Zorginstituut en de kritische veldpartijen? En welke boodschappen kregen de overhand, en welke raakten 
ondergesneeuwd?   
 

 
 

® Het Zorginstituut legt haar standpunt uit 
Op 12 december 2019 publiceert het Zorginstituut een persbericht. Daarin staat dat 
hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig astma niet langer deel uit maakt van het basispakket. 
Het onderzoek voorafgaand aan het besluit heeft volgens de WAR van het Zorginstituut onvoldoende 
kunnen aantonen dat de behandeling effectiever is dan die op zeeniveau. Daarmee voldoet zorg niet aan ‘de 
stand van wetenschap en praktijk’, zo is te lezen in het persbericht, dat ook op de eigen sociale media-
kanalen van het Zorginstituut, zoals LinkedIn, wordt geplaatst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® Longfonds, VND, LAN: Dit is een zwarte dag voor zwaar astma 

In dit hoofdstuk wordt een korte uiteenzetting van de resultaten van de media-analyse gepresenteerd. 
Dit geeft antwoord op de onderzoeksvraag welke signalen ten aanzien van het proces en de werkwijze 
van het Zorginstituut er op te halen zijn uit publieksmedia, vakliteratuur en kamerstukken. De media-
analyse is zowel tekstueel als visueel weergegeven.  
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Direct na de bekendmaking van het standpunt hooggebergtebehandeling 
komen het Longfonds, de Long Alliantie Nederland (LAN), en de 
Vereniging Nederland Davos (VND) met een reactie. In een persbericht 
spreken de partijen van ‘een zwarte dag voor mensen met zwaar astma.’ 
Ze schrijven dat het Zorginstituut hooggebergtebehandeling als niet 
effectief heeft beoordeeld. Dat is een verschil met de oorspronkelijke 
boodschap van het Zorginstituut, dat spreekt over de meerwaarde van de 
behandeling ten opzichte van een behandeling op zeeniveau. In latere 
berichtgeving voert de boodschap van de drie stakeholders de 
boventoon.  
 
In het persbericht van de stakeholders staat dat het UMCU-onderzoek heeft aangetoond dat de behandeling 
‘essentieel’ is voor mensen met refractair astma. Michael Rutgers, de directeur van het Longfonds, zegt in 
het persbericht: ‘Davos is voor deze mensen vaak een laatste redmiddel. Ze kunnen voor hun 
astmabehandeling nergens anders terecht’. Rutgers noemt het besluit daarnaast ‘ineffectief’ ‘Deze mensen 
zullen meer medicijnen moeten gebruiken, in de ziektewet terecht komen en vaker op de intensive care 
zullen belanden. Daarmee zullen de zorgkosten voor de samenleving stijgen’, aldus Rutgers.11 In het 
persbericht komt ook een astmapatiënt van 26 aan het woord. ‘Ik kan straks voor mijn behandeling nergens 
meer terecht. [..] Een vreselijk vooruitzicht’, aldus de patiënt.  
 

® Dagbladen nemen persbericht kritische veldpartijen over 
Twee dagen na het uitgaan van het persbericht door het 
Zorginstituut, verschijnt het eerste grote artikel in een landelijk 
dagblad. Een journalist van het Algemeen Dagblad12 – auteur van alle 
AD-artikelen over Davos – publiceert een kritisch stuk het 
Zorginstituut-besluit en de implicaties daarvan. Het stuk bestaat 
voor het grootste deel uit passages afkomstig uit het persbericht 
van het Longfonds, de LAN en de VND. 
 
In het artikel staan geen details over het onderzoek of het proces dat aan het besluit vooraf is gegaan, zoals 
de beweegredenen van de WAR. De auteur noemt dat er twijfels bestaan over de opzet van de Refrast-studie, 
maar het stuk legt de nadruk op een andere reden voor het standpunt. In het stuk zegt de directeur van het 
Longfonds dat het Zorginstituut met het besluit zorgkosten naar beneden wil brengen.  
 
Volgens de Longfondsdirecteur schiet het Zorginstituut in de eigen voet met het standpunt. ‘Lijders aan 
zware astma kunnen dan niet meer terecht op de plek waar ze de beste zorg krijgen. Het betekent dat ze 
meer medicijnen moeten gebruiken, in de ziektewet belanden en op intensive care terecht komen. Het is 
daarmee allesbehalve een effectief besluit.’ (Algemeen Dagblad, 12 december 2019). Het kritische stuk, dat 
weinig aandacht heeft voor de onderbouwing van het standpunt hooggebergtebehandeling, zet de toon 
voor een belangrijk deel van de berichtgeving. De Telegraaf publiceert even na het Algemeen Dagblad een 
artikel met vergelijkbare strekking. De ochtendkrant schrijft dat de LAN, Longfonds en VND het niet eens zijn 
met wat het Zorginstituut ‘betoogt’ – de partijen trekken andere conclusies op basis van het UMCU-
onderzoek, zo is te lezen. Naast dat het stuk de eerder door het Algemeen Dagblad gebruikte citaten 
overneemt, komt een acteur en Longfondsambassadeur aan het woord. Hij had veel baat bij een 
behandeling in Davos, en roept de toenmalig minister op om ‘niet alleen naar de kosten te kijken, maar ook 
naar de gezondheid van mensen’, voordat hij ‘zijn handtekening zet’ onder het besluit.  
 
 
 
 
 
 

 
11  Dit citaat zou later worden overgenomen door diverse media, waaronder Algemeen Dagblad en De Telegraaf. 
12  Het Zorginstituut benaderde het Algemeen Dagblad met de berichtgeving over het standpunt. Het stuk wordt alleen niet door de 

benaderde journalist geschreven, maar door een kritische collega die ook persoonlijk betrokken is bij ‘Davos’.  
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® Onderzoeksopzet ter discussie: ‘Slechtst mogelijke keuze’ versus ‘Tekortkomingen zijn 
vooraf met Zorginstituut gedeeld’ 

Een aantal dagen na de eerste berichtgeving door het Algemeen 
Dagblad komt ook de Volkskrant met een stuk over Davos. Er is meer 
ruimte voor de nuances van het dossier, maar de nadruk ligt 
desalniettemin op het perspectief van de ‘verbijsterde’ patiënten en 
longartsen. Artsen – zij zijn volgens het stuk woordvoerder van een 
grote groep collega’s – spreken hun onvrede uit over het besluit. 
 
De Volkskrant heeft wel aandacht voor de tekortkomingen van het 
onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling. Er wordt in het 
stuk uitgelegd waarom de resultaten waarschijnlijk niet goed te vertrouwen zijn. Een longarts, tevens 
adviseur van het Zorginstituut, die kritisch is op het onderzoek komt aan het woord, en oordeelt hard over 
de onderzoeksopzet. ‘Het was de slechtst mogelijke keuze’, aldus de longarts. Ook de directeur van het 
Longfonds wordt door de auteurs van het stuk bevraagd. Hij geeft in een reactie toe dat het onderzoek 
tekortkomingen heeft. Maar, zegt de directeur, ‘die hebben we van tevoren met het Zorginstituut 
besproken.’ 
 
Een longarts suggereert in het Volkskrantartikel dat de beweegredenen van het Zorginstituut niet zuiver 
wetenschappelijk zijn. Hij doelt op het beeld dat van Davos bestaat – het behandelcentrum zou een 
kuuroord zijn.13 ‘Dit is meer een politieke dan een medische beslissing. Er zijn mensen die van Davos af 
willen. Bij onder andere verzekeraars leeft het beeld dat Davos een vakantieoord is. Maar geloof me, je wilt 
daar echt niet hoeven zijn’, zegt de eerder genoemde longarts. Waar al herhaaldelijk is gesuggereerd dat 
bezuinigingen aan het besluit ten grondslag liggen, denkt de longarts dat het ook te maken heeft met het 
slechte imago van Davos.  
 
Die laatste gedachtenlijn wordt in latere stukken doorgetrokken, bijvoorbeeld in het Algemeen Dagblad van 17 
december. In een kritische analyse schrijft de krant dat longartsen het Zorginstituut betichten van het 
bijhouden van een ‘verborgen agenda’ over Davos. In dit stuk, een analyse van de kritische commentator van 
het Davos-dossier, wordt een korte uitleg gegeven over de beweegredenen van de WAR.  
In de twee onderzoeksgroepen zouden te weinig willekeurig op zee- en bergniveau geplaatste deelnemers 
hebben gezeten. De zorgverzekeraars delen de mening van het adviesorgaan. Een groep longartsen in 
Nederland spreekt schande van de gang van zaken (Algemeen Dagblad, 17 december 2020) 
Hoewel het stuk aandacht besteedt aan een gedeelte van de redenen voor de standpuntbepaling, is het 
oordeel van de auteur hard. ‘Met het kromme advies aan de minister om de behandelingen in het 
hooggebergte niet langer te vergoeden, laat het Zorginstituut de zwaarste astmapatiënten bijna letterlijk 
stikken’. 
 

® Reactie van het Zorginstituut 
Op 17 december, vijf dagen na het besluit, publiceert 
het Zorginstituut een filmpje waarin wordt uitgelegd 
wat het standpunt hooggebergtebehandeling 
inhoudt. Een longarts die tevens adviseur is van het 
Zorginstituut komt net als in de Volkskrant aan het 
woord. Hij legt uit dat het Zorginstituut niet beweert 
dat hooggebergtebehandeling niet werkt. Het 
standpunt is ingenomen op basis van een onderzoek 
naar de meerwaarde van hooggebergtebehandeling ten opzichte van behandeling op zeeniveau. ‘De 
conclusie van de duiding van het Zorginstituut is dat longrevalidatie in het hooggebergte geen meerwaarde 
heeft ten opzichte van longrevalidatie in een van de longcentra in Nederland.’ Er wordt in Nederland naar 
gestreefd om alleen bewezen effectieve behandelingen op te nemen in het basispakket, aldus de arts in het 
filmpje.  
 

 
13  De Telegraaf gebruikte dat woord eerder om het hooggebergtecentrum in Davos aan te duiden. 
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Eveneens op 17 december bieden de veldpartijen, 
waaronder het Longfonds, een petitie aan in de 
Tweede Kamer voor het behoud van 
hooggebergtebehandeling in het basispakket.  
 
Vakmedium voor artsen Medisch Contact komt een 
dag na het verschijnen van het filmpje en het 
aanbieden van de petitie, op 18 december, met een 
artikel over de hooggebergtebehandeling in Davos. In 
het stuk komt een longarts – werkzaam bij het 
Amsterdam UMC en lid van de beroepsvereniging 
NVALT – aan het woord. ‘De opzet van de studie was 
goed en gaf ook een real life-aspect’, vindt de arts, die 
zegt dat het Zorginstituut ‘deze resultaten niet ziet.’ 
 
In het stuk is een reactie van de Zorginstituut-woordvoering opgenomen. De zorginstituut-adviseur en arts 
kwam eerder aan het woord in de Volkskrant, maar de woordvoering komt hier voor het eerst aan bod. ‘Het 
gaat hier om onderzoek van de allerlaagste kwaliteit: observationeel en met ongelijke patiëntgroepen. In de 
WAR was men unaniem van mening dat dit beter had gemoeten. Dat een dubbelblind gerandomiseerd 
onderzoek niet mogelijk is, begrijpen wij ook, maar het had echt beter gekund. De voorzitter van deze raad 
is er dan ook verbaasd over hoe anders sommige longartsen de resultaten interpreteren’, zegt de 
woordvoerder, die een misverstand uit de wereld wil helpen. ‘Wij zeggen niet dat de behandeling niet werkt, 
we zeggen alleen dat de meerwaarde boven eenzelfde behandeling in Nederland niet is aangetoond. Het is 
aan verzekeraars om te besluiten wat ze nog vergoeden, maar je kunt je voorstellen dat een behandeling in 
Davos duurder uitpakt, en dat verzekeraars daar niet voor kiezen.’ Hiermee richt ook de woordvoerder van 
het Zorginstituut zich direct tot de dominant geworden boodschap van de drie kritische stakeholders. 
Daarin werd het standpunt immers voorgesteld als: ‘Het Zorginstituut beoordeelt de behandeling als niet 
effectief.’ 
 
Conclusie  
De oorspronkelijke boodschap van het Zorginstituut, zoals opgeschreven in het persbericht over het nieuwe 
standpunt hooggebergtebehandeling, raakt ondergesneeuwd in de dagen na het besluit. De hoofdmoot van 
de berichtgeving wordt dat het Zorginstituut de hooggebergtebehandeling niet effectief vindt. Die 
boodschap wordt in de meeste artikelen niet voorzien van context of onderbouwing, maar wordt wel van 
commentaar voorzien door betrokkenen zoals patiënten, longartsen en prominenten van maatschappelijke 
organisaties als het Longfonds. Zij vertellen vanuit eigen ervaring over het belang van de behandeling, en 
stellen dat het Zorginstituut zich bij het standpunt te veel heeft laten leiden door financiële of politieke 
belangen.  
 
Voor de wetenschappelijke gronden van het standpunt is veelal weinig aandacht – met uitzondering van de 
bijdragen van de Zorginstituut-adviseur en tevens longarts in de Volkskrant en een woordvoerder in Medisch 
Contact. Hierdoor overheerst het onbegrip over het standpunt hooggebergtebehandeling in de media en 
later – bijvoorbeeld in het Kamerdebat dat op 19 december over het standpunt wordt gehouden – ook in de 
politiek. Oppositiepartijen nemen de boodschappen van de veldpartijen over in het debat. Parlementariërs 
van coalitiepartijen benadrukken tijdens het debat de belangrijke rol van het Zorginstituut in het zorgstelsel, 
maar ook zij plaatsen vraagtekens bij de totstandkoming van het standpunt. Toenmalig minister voor 
medische zorg en sport kan het onbegrip onvoldoende wegnemen.  
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5.  Bevindingen  

 
In dit hoofdstuk geven we antwoorden op de belangrijkste vragen die het Zorginstituut heeft gesteld in het 
kader van de procesevaluatie van de hooggebergtebehandeling: 
• Heeft het Zorginstituut volgens de procedures van het proces Duiden gehandeld?  
• Was de procedure en werkwijze helder voor alle veldpartijen gedurende het hele traject?  
• Wat is de perceptie van de veldpartijen op de gevolgde procedure en werkwijze van het Zorginstituut? 

Waar zien zij nog ruimte voor verbetering? 
 
Uit de interviews en werksessies komen bovendien enkele bevindingen over de interne organisatie van het 
Zorginstituut. Die bevindingen zijn tevens opgenomen in dit hoofdstuk. Deze bevindingen zijn geformuleerd 
door de onderzoekers op basis van de interviews en de deskresearch en zijn daarna in de werksessies en 
overleggen geverifieerd. Ze vormen een tussenstap tussen de feitelijke reconstructie van het proces en het 
formuleren van leerpunten.  
 
We clusteren de bevindingen aan de hand van de categorieën a) procedures, b) communicatie en draagvlak 
en c) interne organisatie. Voorafgaand aan de specifieke beschrijving van deze bevindingen, benoemen we 
eerst onze hoofdbevinding: Het Zorginstituut heeft zich zeer bereid getoond tot leren van deze casus. Op 
alle niveaus heeft de organisatie zeer constructief meegewerkt aan dit onderzoek en zijn alle betrokkenen 
open geweest over wat er goed ging en wat er beter kon. De mensen van het Zorginstituut tonen zich zeer 
bewust van hun belangrijke maatschappelijke taak en werken daar contentieus aan. Er gaat in die zin niet 
zozeer iets ‘fout’, maar er is wel ruimte voor verbeteringen. Daarover gaan de navolgende bevindingen en 
leerpunten. 
 
Procedures  
Aangaande de door het Zorginstituut gevolgde procedures komen we tot de volgende bevindingen: 
 
Het Zorginstituut heeft de procedure beschreven die zij doorloopt tijdens een duiding. Zij hebben zich 
goeddeels aan deze procedure gehouden, zo blijkt ook uit de chronologische reconstructie van het proces. 
Wel blijven er wensen over als het gaat om bijvoorbeeld de bekendheid met de procedure bij veldpartijen 
en de voorspelbaarheid van de procedure.  
 
® In het geval van de hooggebergtebehandeling is discussie ontstaan over de prioriteitstelling van het 

standpunt. Partijen geven aan in de interviews en werksessie dat ze verbaasd zijn over de 
prioriteitstelling. Immers, zowel de patiëntaantallen als de budget-impact bij de 
hooggebergtebehandeling zijn van relatief beperkte omvang. Daar staat tegenover dat deze 
vervolgbeoordeling expliciet is aangekondigd in het eerdere standpunt uit 2014.  

® Het Zorginstituut ziet zich als een neutrale scheidsrechter die haar oordeel onafhankelijk velt op basis 
van wetenschappelijke inzichten vanuit het veld. De manier van werken van het Zorginstituut is gericht 
op neutrale, objectieve en gedegen oordeelsvorming. Tegelijkertijd ziet zij zich geconfronteerd met 
veldpartijen die hun belangen verdedigen. Deze ‘stromen’ zijn intern grotendeels gescheiden: met name 
het management heeft contact met veldpartijen, de beleidsmedewerkers werken aan de duiding en 
daarnaast is een beleidsadviseur betrokken. Het is onduidelijk of/hoe deze twee stromen bij elkaar 
komen, en met welke strategie het Zorginstituut hier mee omgaat. Tijdens het maken van de duiding 
hooggebergte behandeling lijken de stromen (grotendeels) los van elkaar te staan. 

® Bij medewerkers van het Zorginstituut is/was de opvatting dat contact met veldpartijen een objectieve 
oordeelsvorming kon beïnvloeden. Samenwerking met veldpartijen zou volgens medewerkers kunnen 
leiden tot inmenging die onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staat.  

De gebeurtenissen zoals beschreven in het vorige hoofdstuk worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en 
geanalyseerd. In andere woorden, dit hoofdstuk vormt een tussenstap tussen de feitelijke reconstructie 
van het proces en het formuleren van leerpunten. De bevindingen van de onderzoekers zijn geclusterd 
aan de hand van drie categorieën: procedures, communicatie en draagvlak en interne organisatie. In dit 
hoofdstuk wordt ook de beleidstheorie beschreven zoals deze is gereconstrueerd gedurende het proces. 
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® Als reactie op de toelichting op het proces Duiden zoals gepresenteerd tijdens de werksessie 
wordt duidelijk dat deze stappen niet bekend zijn geweest bij de veldpartijen in de aanloop naar de 
duiding. Een van de deelnemers heeft gezocht naar deze processtappen, maar kon ze niet vinden. Er is 
behoefte aan duidelijkheid over het proces met specifiek aandacht voor de volgende punten:  

• Welke methoden zijn er om te Duiden? 
• Stand van wetenschap en praktijk  
• Hoe komt de PICO tot stand?  
• Toepassing van de GRADE-methodiek (met name voor bestaande behandelingen)  

® Bij het beoordelen van de stand van wetenschap en praktijk is de kritiek vaak dat onderzoekers zich niet 
richten op de stand van praktijk. Het veld heeft de indruk en verwachting dat het Zorginstituut dat wel 
af en toe doet of moet doen. Eigenlijk is de kern dat al het bewijs – dat uiteen kan lopen van 
gerandomiseerd vergelijkend onderzoek tot praktijkervaring – systematisch wordt gezocht en 
geselecteerd en op gestructureerde wijze wordt gewogen en gebruikt. Het zijn geen twee losse criteria 
(‘stand van wetenschap’ en ‘stand van praktijk’), maar het betreft één geïntegreerde wettelijke maatstaf.  

® Het veld, met name patiënten en belanghebbende organisaties leggen zich niet altijd als 
vanzelfsprekend neer bij een negatieve uitkomst van een duiding. Belangen en emoties laten zich niet 
altijd ‘wegmasseren’, waardoor de lobby dan wordt voortgezet richting media, politiek en ministerie.  

® Politiek en zorgverzekeraars kunnen zich nu makkelijk verschuilen achter het ‘schild’ van het 
Zorginstituut. Het is daarom van belang dat algehele rol en positie van het Zorginstituut in het 
zorgstelsel wordt erkend, te beginnen door het ministerie van VWS. Maar ook breder bij patiënten, 
verzekerden en de media. De recente positioneringsnota van het Zorginstituut biedt hiervoor een basis. 
Het effect van deze dynamiek in de casus hooggebergte behandeling is geweest dat: 

• Het Zorginstituut had eerder kunnen weten (én kunnen aangeven) dat de REFRAST-studie van 
onvoldoende kwaliteit zou zijn om meerwaarde aan te tonen. Verwachtingen van veldpartijen 
over de impact van de REFRAST-studie niet zijn getemperd.  

• Een inhoudelijke confrontatie tussen visies van het Zorginstituut en veldpartijen op 
hooggebergtebehandeling niet heeft plaatsgevonden. Men had bijvoorbeeld in een gesprek 
kunnen ingaan op over bezwaren14.Het Zorginstituut heeft zich beperkt tot een weergave van 
de kritiek van veldpartijen in de definitieve duiding en hierbij – naar mening van de veldpartijen 
– onvoldoende beargumenteerd waarom bepaalde kritiek niet is verwerkt. 

 
Communicatie en draagvlak  
Op het gebied van communicatie en draagvlak voor de werkwijze en de besluiten van het Zorginstituut 
komen we tot de volgende bevindingen: 
 
® Tijdens de hearing konden de veldpartijen in beslotenheid hun eigen verhaal houden tegenover het 

Zorginstituut. Tegelijkertijd hadden ze het gevoel dat ze werden gehoord, maar dat er niet werd 
geluisterd. veldpartijen misten dat in de feedback van het Zorginstituut.  

® Vanaf dat moment verdween het draagvlak bij de veldpartijen en kozen ze voor het organiseren van 
een eigen pro-actieve communicatiestrategie inclusief de optie van confrontatie met het Zorginstituut.  

® Het Zorginstituut kwam bij publicatie van het standpunt met een eigen verhaal die niet meer was 
afgestemd met de veldpartijen. Deze boodschap van het Zorginstituut kende veel nuances, liet ruimte 
voor tegen framing en werd niet altijd goed gecommuniceerd. De mogelijkheden van social media 
werden niet goed benut.  

® Er was in de boodschap van het Zorginstituut geen begrip voor de mogelijke emoties bij patiënten die al 
jarenlang gebruik maken van de hoogtebehandeling in Davos.  

® De kritische veldpartijen gingen georganiseerd te werk (media- en lobbyoffensief) en maakten gebruik 
van diverse vormen van framing. Dit betrof een coalitie van zorgaanbieders en patiënten. 
Zorgverzekeraars hielden zich afzijdig.  

® Veldpartijen gebruiken frames die niet helemaal correspondeerden met de werkelijke gekozen 
onderbouwing van het Zorginstituut. Dat geldt met name de frames dat het Zorginstituut haar 
standpunt zou motiveren vanuit kostenbesparing en dat het Zorginstituut hooggebergtebehandeling als 

 
14 Er heeft een hearing plaatsgevonden waar partijen de kans kregen om hun verhaal te doen. De veldpartijen krijgen allemaal 

het woord om hun commentaar toe te lichten. Tijdens deze bijeenkomst voelen de partijen zich gehoord, maar er is niet 
naar ze geluisterd. 
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“niet effectief” zou kwalificeren. Dat klopte in beide gevallen niet, maar deze frames waren wel 
dominant in de media en later in de Tweede Kamer.  

® Het Zorginstituut onderschatte vooraf de impact van het media-offensief van de veldpartijen. Enkele 
vooraf gemaakte keuzes waren niet onlogisch, maar pakten verkeerd uit (o.a. benaderen van het AD 
voor de primeur). 

® De communicatie vanuit het Zorginstituut kwam traag op gang en was niet consequent genoeg. De 
inzet van social media was beperkt en had geen effect. Ook ontbrak er een duidelijk ‘gezicht’ namens 
het Zorginstituut in de media.  

® Er was wel een communicatiestrategie bij het Zorginstituut hoe te acteren bij media-escalatie, maar dat 
plan werd maar beperkt uitgevoerd.  

® Toen de negatieve berichtgeving in de media de overhand nam, schakelde het Zorginstituut niet over 
naar de modus van crisis-communicatie en werd er vooral reactief gereageerd. Er waren geen 
structuren en werkwijzen ingericht.  

® Er was onvoldoende zichtbaar draagvlak bij veldpartijen, politiek en media voor de algehele rol van het 
Zorginstituut als pakketautoriteit. Het Zorginstituut heeft door de jaren heen ook geen helder eigen 
verhaal gecommuniceerd over de rol als pakketautoriteit en de keuzedilemma’s die daarbij komen 
kijken. Hierdoor kan bij een besluit om behandelingen uit het pakket te halen spanning ontstaan. 
Tegenstand wordt dan vrij makkelijk gemobiliseerd en vindt ruim weerklank in de media en in de 
Tweede Kamer.  

® Het Zorginstituut geeft nooit toelichting op haar standpunten aan Tweede Kamerleden. Dat is hier ook 
niet gebeurd. Daarmee krijgen Tweede Kamerleden minder goed inzicht in de keuzes en motivering van 
besluiten van het Zorginstituut 

® De minister van VWS koos in het politieke debat over hooggebergtebehandeling niet de lijn van het 
standpunt van het Zorginstituut. De minister is tegemoetgekomen aan de Kamerleden door het dossier 
mee te nemen in de evaluatie en door partijen nogmaals in gesprek te laten gaan.  

 
Interne organisatie 
In de gehele periode die is onderzocht (2014 – 2020) valt op dat een aantal hindernissen in de interne 
organisatie van het Zorginstituut een positieve ontvangst van de duiding heeft tegengewerkt: 
 
® De indruk bestaat dat het Zorginstituut op verschillende momenten in de onderzochte periode moeite 

heeft gehad om tot eenduidige strategische beleidskeuzes in het dossier hooggebergtebehandeling te 
komen. We baseren deze indruk op het feit dat een aantal beslissingen van het Zorginstituut in het 
Hooggebergte-dossier lastig te begrijpen of onduidelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn dat het 
Zorginstituut in 2014 aankondigde in 2018 een duiding te zullen opstellen op basis van gedegen 
wetenschappelijk onderzoek, maar vervolgens slechts drie jaar de tijd liet voor dit onderzoek en zonder 
dat duidelijk was hoe dit onderzoek bekostigd zou moeten worden. Een ander voorbeeld is dat het 
Zorginstituut de verantwoordelijkheid voor de REFRAST-studie aan het veld wilde laten, maar zich later 
wel uitspreekt over interpretatie van de inclusiecriteria. Nog een voorbeeld is dat er een opening is 
geboden in de gesprekken met veldpartijen om het tarief van de hooggebergtebehandeling meer in lijn 
te brengen met het tarief met de behandeling op zeeniveau. Dit is geen aanleiding geweest voor het 
Zorginstituut om de procedure of uitkomsten te heroverwegen.   

® Een brandbrief met een hulpvraag van de onderzoekers over het vastlopen van de REFRAST-studie 
werd met zes maanden vertraging beantwoord. 

® De oorzaak van het ontbreken van een eenduidige strategie kan o.a. worden gevonden in het feit dat in 
het senior management geen beleidsteam is aangewezen die een duidelijke strategie kiest en volgt voor 
een bepaald dossier. Strategische vragen die in de casus Hooggebergte-revalidatie opkwamen en 
beantwoord hadden kunnen worden door een dergelijk team zijn bijvoorbeeld de vraag ‘hoeveel 
verantwoordelijkheid/betrokkenheid het Zorginstituut wilde hebben bij de REFRAST-studie’ en ‘hoe 
samengewerkt zou moeten worden met kritische en vocale veldpartijen.  

® Het Zorginstituut is in de casus hooggebergte-revalidatie erg gericht geweest op het uitvoeren van 
interne procedures die leiden tot een duiding en veel minder op de interactie met de veldpartijen die 
van belang is voor het betrekken van expertise uit het veld en daarnaast voor de goede ‘landing’ van de 
duiding. Er heeft stakeholdermanagement plaatsgevonden (o.a. in een aantal reguliere overleggen). Het 
stakeholdersmanagement is laat op gang gekomen en de inhoudelijke coördinatie van het 
stakeholdermanagement was (door personele wisselingen) niet stabiel in de onderzochte periode. Deze 
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functie is ook niet eenduidig belegd in de organisatie. Het effect hiervan is geweest dat geen 
duurzame samenwerkingsrelatie met stakeholders is opgebouwd. Veldpartijen zijn onvoldoende 
proactief geïnformeerd over de precieze procedures en criteria die het Zorginstituut bij de duiding zou 
gebruiken. Ondanks dat het Zorginstituut informatie over de werkwijze heeft gedeeld, was dit 
onvoldoende helder bij de veldpartijen. Daarnaast hebben de veldpartijen gedurende de onderzochte 
periode met verschillende medewerkers van het Zorginstituut gesproken waarbij (volgens stakeholders) 
informatie werd gedeeld die tegenstrijdig was.  

→ Het Zorginstituut heeft in de onderzochte periode last gehad van interne verkokering. De auteurs van 
de duiding in 2018 hadden weinig contact met collega’s die relaties onderhielden met de veldpartijen. 
De gedachte hierachter lijkt te zijn geweest om te voorkomen dat de objectiviteit van de auteurs in de 
toepassing van Zorginstituut-werkwijzen en criteria zou worden beïnvloed door contact met 
stakeholders. Het gevolg hiervan is geweest dat input van stakeholders buiten de formele momenten in 
de procedures geen weg vond naar de auteurs van de duiding, en andersom dat in het management 
van verwachtingen naar stakeholders geen gebruik werd gemaakt van actuele inzichten uit het 
onderzoek. 

→ Medewerkers van het Zorginstituut geven aan dat intern niet altijd bekend was wat het senior 
management besloot en waarom ze dat deden. Er was weinig contact tussen de inhoudelijk betrokken 
medewerkers en het senior management, ook op het moment dat escalatie in media en politiek 
plaatsvond. In bredere zin geven een aantal medewerkers desgevraagd aan dat het niet gebruikelijk is 
om zelf contact op te nemen met hogere managers dan de eigen leidinggevenden. 

 

 
Reconstructie van de beleidstheorie standpunt hooggebergtebehandeling 
Het Zorginstituut probeert sinds een aantal jaren actief het effect van producten en processen in kaart te 
brengen, om zo de impact van het eigen handelen te evalueren. Ten behoeve van deze procesevaluatie 
hebben de onderzoekers een reconstructie gemaakt van de beleidstheorie bij het standpunt 
hoofdgebergtebehandeling. Deze is besproken met het Zorginstituut en op onderdelen aangepast. Een 
opmerking die door het Zorginstituut werd ingebracht, ook tijdens de interviews, is dat het proces Duiden – 
eigenlijk vrij principieel – niet is gericht op de ambitie betaalbaarheid. Er ligt een nadruk op kwaliteit en 
effectiviteit (meerwaarde) van een behandeling. Als meerwaarde blijkt, dan zijn de zorguitgaven die daaruit 
voorvloeien een gegeven15.  
 
Daar staat tegenover dat het Zorginstituut zaken als outcome en in hoeverre uitkomsten in 
overeenstemming zijn met de ambities, dus de rechterzijde van de beleidstheorie, enkele jaren geleden 
maar beperkt in het vizier had. De beoogde outcome in het geval van de hooggebergtebehandeling, was 
vooral “zekerheid geven voor patiënten die er mee in aanraking kwamen”. 

 
 

15 Tenzij er sprake is van een extreme budgetimpact of er grote vraagtekens zijn bij de kosteneffectiviteit van een interventie. 
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6.  Leerpunten 
 

 
Op basis van onze bevindingen zoals toegelicht in het voorgaande hoofdstuk zien wij op verschillende 
manieren mogelijkheden om het proces Duiden te optimaliseren, de interactie met stakeholders over dit 
proces te verbeteren en mogelijk ook andere processen met veel maatschappelijke impact te verstevigen. 
De leerpunten hebben wij onderverdeeld in drie categorieën namelijk: leerpunten gericht op de procedures 
die het Zorginstituut hanteert, leerpunten aangaande de communicatie en het creëren van draagvlak 
rondom besluiten en leerpunten gericht op de interne organisatie van het Zorginstituut.  
 

In dit hoofdstuk worden de door ons opgestelde leerpunten en aanbevelingen voor het Zorginstituut 
beschreven. Deze leerpunten zijn opgedeeld in dezelfde categorieën als waarin de bevindingen zijn 
geclusterd. Elk leerpunt is kort beschreven en er wordt een toelichting gegeven op een praktische 
invulling van het leerpunt. 
 
 
 

Leerpunten  
 
Procedures 
Leerpunt 1: ‘Kanalen graven tussen de loopgraven’.  
Het is van belang om – met aandacht voor de onafhankelijke rol van het Zorginstituut – meer momenten 
te creëren voor gestructureerde interactie met stakeholders tijdens het proces Duiden.  
 
Leerpunt 2: ‘Stuur in handen nemen’. Het is belangrijk om in het proces Duiden overzichtelijke periodes af te 
bakenen en tussentijds interne evaluatiemomenten in te bouwen. 
 
Communicatie en draagvlak 
Leerpunt 3: ‘Formuleer een maatschappelijk gedragen agenda’.  
Besteed meer aandacht aan het creëren van maatschappelijk draagvlak, zodat duidingen beter landen en 
de positie van het Zorginstituut wordt versterkt. 
 
Leerpunt 4: ‘Vertel het eigen verhaal’.  
Hoewel duidingen soms een negatieve uitkomst hebben voor patiënten, kan het Zorginstituut meer een 
eigen, positief verhaal vertellen over haar belangrijke rol in het stelsel.  
 
Leerpunt 5: ’Richt structuren in voor crisis communicatie’ 
Structuren voor crisiscommunicatie zorgen ervoor dat je snel kunt handelen en bijsturen wanneer het 
vuur oplaait in een gevoelige kwestie. 
 
Interne organisatie 
Leerpunt 5: ‘Beleg stakeholdermanagement eenduidig in de organisatie’.  
Het is van belang om stakeholdermanagement eenduidig in de organisatie te beleggen, in werkprocessen 
vast te leggen hoe proactief stakeholdermanagement wordt gevoerd en medewerkers tijd te geven om dit 
te doen. 
 
Leerpunt 7: ‘Slecht de verkokering’.  
Richt per duiding een multidisciplinair team (auteurs duiding, communicatieadviseurs enz.) in dat 
verantwoordelijk is voor de hele duiding en verbeter verticale samenwerking binnen het Zorginstituut. 
 
Leerpunt 8: ‘Formeer een beleidsteam’ 
Dit team (binnen het senior management) is verantwoordelijk voor het kiezen van een strategie voor 
iedere duiding en de monitoring/bijsturing van de totstandkoming van de duiding.  
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Procedures  
Leerpunt 1: ‘kanalen graven tussen de loopgraven’ 
Tijdens het proces Duiden is er met regelmaat interactie met de veldpartijen. De aanpak voor interactie met 
veldpartijen kan steviger en flexibeler. Dat is belangrijk voor het opbouwen van duurzame relaties en het 
voorkomen van toekomstige escalatie. Gestructureerd contact met de buitenwereld verbindt de gedegen en 
onafhankelijke oordeelsvorming van het Zorginstituut met de bestaande belangen van uiteenlopende 
veldpartijen.  
 
Binnen het Zorginstituut bestaat de opvatting dat contact met veldpartijen bedreigend kan zijn voor een 
objectieve oordeelsvorming. Die zorgen zijn in de kern gegrond. Maar in de casus hooggebergtebehandeling 
liepen de verwachtingen omtrent de REFRAST-studie hierdoor te veel uiteen, en heeft er onvoldoende 
inhoudelijke confrontatie tussen de visies van Zorginstituut en de veldpartijen plaatsgevonden. Het is 
daarom belangrijk om – met aandacht voor de onafhankelijke rol van het Zorginstituut– meer momenten te 
creëren voor gestructureerd gesprek met veldpartijen.  
 
• Het raamwerk heeft aandacht voor het samenbrengen van het management dat in contact staat met de 

veldpartijen enerzijds, en de beleidsmedewerkers die werken aan de inhoudelijke onderbouwing van 
het standpunt anderzijds. 

• Organiseren dat het Zorginstituut structureel en op basis van duidelijke spelregels met veldpartijen in 
gesprek gaat over het oordeel. 

• Standaardaanpak van stakeholdermanagement opnemen in ‘proces Duiden’ (gaat bijv. over leren 
kennen van veldpartijen, informeren van veldpartijen, begrijpen van belangen en rollen van veldpartijen 

• Zorg voor openheid van de WAR naar buiten toe, zodat dit orgaan niet langer als een ‘black box’ ervaren 
wordt. Denk aan het actiever communiceren over de leden, de werkwijze en de agenda en/of het 
openbaar maken van adviezen. Meer openheid is mogelijk zonder de beslotenheid of de zorgvuldigheid 
van de beraadslaging te schaden. 

 
Leerpunt 2: stuur in handen nemen 
Het is belangrijk om in het proces Duiden overzichtelijke periodes af te bakenen. Een planning met daarin 
tussentijdse evaluatie momenten opgenomen, zoals die bij iedere beoordeling wordt opgesteld biedt 
hiervoor voldoende gelegenheid. 
 
Gedurende het duidingsproces van de hooggebergtebehandeling is onduidelijkheid en daarmee onbegrip 
ontstaan tussen de veldpartijen en het Zorginstituut. In de loop van de periode waren er op meerdere 
momenten signalen zichtbaar van risico’s en escalatie. Met de hearing is – in een vrij laat stadium, na 
verschijnen van het concept-standpunt – geprobeerd hier gehoor aan te geven. Maar dit kan structureler 
worden ingebed door met veldpartijen in gesprek te blijven en tussentijds te evalueren of de geplande 
stappen wenselijk zijn. Het Zorginstituut moet zich bewuster zijn van de eigen rol en positie, en van die van 
veldpartijen. 
 
• Bepaal vooraf harde deadlines in het proces waar intern en extern op gerekend kan worden – dan is 

voor veldpartijen duidelijk in welke fase van het proces men zich bevindt.  
• De PICO geeft duidelijkheid over studies die meegenomen kunnen worden voor de duiding. Wanneer – 

zoals in het dossier hooggebergtebehandeling – een studie opgezet wordt om bewijs te verzamelen 
geeft het duidelijkheid als op het moment van het opzetten van de studie het duidelijk is hoe de PICO er 
uit zal zien.  

• Voer een tussentijdse evaluatie uit waarin aandacht is voor (1) mogelijke uitkomsten; (2) eventuele 
maatschappelijke impact/onrust; (3) verstoringen in planning of proces; (4) betrokkenheid van 
veldpartijen. 

• Maak een risico- of impactanalyse aan de hand van de (ex-ante) opgestelde beleidstheorie, om zicht te 
krijgen op de uitvoering van activiteiten door Zorginstituut of andere formele actoren en de relatie met 
het bereiken van gestelde doelen; 
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Communicatie en draagvlak  
Leerpunt 3: formuleer een maatschappelijk gedragen agenda 
Het Zorginstituut handelt volgens een meerjarenagenda en bepaalt die in afstemming met haar 
opdrachtgever VWS. Er is echter ruimte om zelf meer te sturen op de gewenste maatschappelijke agenda en 
draagvlak gedurende de duiding. Maak de eigen prioriteiten helder op basis van een maatschappelijk en 
politiek draagvlak. En neem veldpartijen en overheid/politiek mee in je afwegingen en keuzes als 
Zorginstituut.   
 
De positie van het Zorginstituut wordt versterkt wanneer de duidingen die zij uitvoert maatschappelijk 
gedragen worden. Het opstellen van een maatschappelijk gedragen agenda gaat om zowel het bepalen van 
de agenda vooraf, als tijdens de uitvoering van de duiding. De procedures van het Zorginstituut voorzien in 
consultatie van stakeholders, maar stakeholdermanagement waarin partijen in een structurele 
samenwerking continu worden meegenomen in het verloop van de procedures is niet belegd. Door 
structurele samenwerking kan vanuit vertrouwen samengewerkt worden. Daarnaast moet de overheid en 
de politiek de strategische agenda van het Zorginstituut onderkennen en onderschrijven. 
 
• Laat de agenda van het Zorginstituut (mede!) tot stand komen met betrokkenheid van maatschappelijke 

partners, zoals politiek, patiëntenvereniging, zorgverzekeraars, enz. Deze manier van werken bestaat 
parallel aan de eigenstandige verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het Zorginstituut om duidingen 
en adviezen over het pakket te geven. 

• Stem jaarlijks de strategische agenda Zorginstituut af met de minister van VWS met behoud van ieders 
eigen verantwoordelijkheid. 

• Creëer een jaarlijks moment van interactie met veldpartijen en burgers door middel de consultatie voor 
de maatschappelijke agenda. Bij de presentatie ontstaat een jaarlijks persmoment waarin op eigen 
initiatief een eigen verhaal kan worden verteld (zie ook volgende leerpunt).  

 
Leerpunt 4: Eigen verhaal 
In algemene zin is een behandeling uit het pakket halen is een negatieve boodschap, voor betrokken 
patiënten en belanghebbende organisaties. Echter betekent het dat wanneer een behandeling uit het 
pakket wordt gehaald, er alternatieve behandelingen zijn, die minimaal even goed scoren op kwaliteit en 
patiëntvriendelijkheid. Deze framing is het voor het Zorginstituut belangrijk en kan ingezet worden als het 
eigen verhaal. Dat eigen verhaal moet verteld worden, zodat er meer begrip en steun komt voor het 
Zorginstituut-besluit. Het Zorginstituut heeft de taak om het besluit publiekelijk goed uit te leggen, zoals dat 
geldt voor alle overheidsorganisaties.  
 
• Vertel je eigen verhaal (voor de behandeling die uit het pakket is gehaald, is een alternatieve 

behandeling is voor patiënten) in de media en via eigen kanalen. Doe dat effectief bij besluiten rond 
moeilijke dossiers, met gevoel voor verschillende doelgroepen. En werk daarnaast continu aan het 
uitdragen van de corporate story van het Zorginstituut. 

• Probeer de onderbouwing van de keuzes helder en begrijpelijk te maken. Behandelingen uit het pakket 
halen zullen zelden tot applaus leiden, maar je kunt er wel begrip voor kweken. Mits je ook goed uitlegt 
waarom je die keuze maakt.  

• Maak nog meer en beter gebruik van social media om zelf te communiceren naar veldpartijen en 
algemeen publiek. Maakt gebruik van de mogelijkheden die social media bieden op gebied van video, 
infographics etc.  

• Neem journalisten regelmatig mee in het verhaal van het Zorginstituut. Dit om zowel de rol en positie 
van het Zorginstituut binnen het Nederlandse zorgstelsel als pakketautoriteit te versterken, als om 
standpunten goed te laten landen. Bijvoorbeeld via reguliere persbriefings en achtergrondgesprekken.  

• Houd telkens voor ogen dat je boodschap rechtstreeks landt bij de patiënten die gebruik maken van 
een medische behandeling. Zij zijn vaak kwetsbaar en hebben vaak positieve ervaringen bij een bepaald 
type behandeling. Wees daarom voldoende empathisch, maar tegelijk ook helder in je uitleg. 

• Zorg voor duidelijke persberichten met daarnaast nieuwsberichten op taalniveau B1 gericht op 
patiëntengroepen.  

• Zet Q&A’s op de website rond moeilijke dossiers.  
• Ontwikkel een public affairs- en stakeholderstrategie om maatschappelijke partijen, overheid en politiek 

bijtijds en gericht mee te nemen in het verhaal en de keuzes van het Zorginstituut. 
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• Het is van belang dat intern de professionaliteit op het gebied van public affairs en 
stakeholdermaent wordt versterkt. Creëer daarom een nieuwe functie: adviseur public affairs & 
stakeholdermanagement.  

• Neem intern de organisatie mee in het eigen verhaal van het Zorginstituut en zorg dat de eigen 
medewerkers dat als ambassadeurs kunnen uitdragen.  

• Ga na in hoeverre de Principia voor de Overheidscommunicatie (richtlijnen Rijksoverheid) ook van 
toepassing zijn voor de communicatie door het Zorginstituut. 

• Steek je licht op bij andere (collega-)overheidsdiensten met een vergelijkbare zelfstandige positie over 
hun wijze van positionering, lobby etc. 

 
Leerpunt 5: Crisis communicatie 
Bij politiek gevoelige en/of emotioneel geladen besluiten moet je er altijd rekening mee houden dat het vuur 
ineens kan oplaaien. Dan is het wenselijk om snel en gericht te kunnen handelen om het beeld in de media 
en bij de politiek te kunnen bijstellen. 
 
• Zorg dat er binnen het Zorginstituut een coördinatiemechanisme voor crisiscommunicatie wordt 

opgezet, dat nu nog ontbreekt.  
• Leg dit vast in een handboek/draaiboek met rollen, taken en procedures voor crisis-communicatie. 
• Zorg tijdens een crisis voor continue externe monitoring, gezamenlijke afstemming en strategiebepaling 

in de driehoek bestuur-beleid-communicatie. Denk aan concept van een “war room”.  
• Hanteer korte lijnen met respect voor ieders interne rollen. 
• Zorg vervolgens voor een snelle, gerichte communicatie-aanpak met alle noodzakelijke, moderne 

middelen. 
• Ontwikkel een goed monitoringsinstrument (social media, media, stakeholders). Probeer ook zicht te 

krijgen voor ontwikkelingen ‘onder de radar’ bijvoorbeeld op Facebook.  
• Bepaal vooraf wie de woordvoerders zijn – per situatie. Dat kan zijn de persvoorlichter, de 

inhoudsdeskundige of de Raad van Bestuur. Zorg dat zij goed voorbereid zijn inclusief mediatraining.  
 
Interne organisatie 
Het Zorginstituut heeft veel goed gekwalificeerde medewerkers met de juiste expertise voor het komen tot 
een kwalitatief goede duiding. Echter, het is aannemelijk dat een betere interne coördinatie van een dossier 
in dit geval had geleid tot een beter ontvangen duiding. Te denken valt aan het verbeteren van de interne 
coördinatie op de volgende manieren 
 
Leerpunt 6: Beleg stakeholdersmanagement eenduidig in de organisatie 
• Beleg stakeholdersmanagement eenduidig in de organisatie, leg in werkprocessen vast hoe het 

Zorginstituut proactief stakeholdersmanagement voert en geef medewerkers tijd om dit te doen. Maak 
stakeholdermanagement onderdeel van interne rapportages. 

 
Leerpunt 7: slecht de verkokering  
• Slecht de verkokering in de organisatie door per duiding/dossier een multidisciplinair team te vormen 

die als team verantwoordelijk is voor de gehele duiding incl. het opstellen van de duiding, het 
stakeholdermanagement en de externe communicatie, het project-control, enz. Stel dit team samen uit 
de betrokken afdelingen. Kom regelmatig als team bij elkaar. Stel kort-cyclische doelen voor het team 
(‘wat hebben we komende 2 weken te doen’, ‘wat moeten de stakeholders komende twee weken laten 
weten over waar we nu mee bezig zijn’) en bespreek na afloop van een dergelijke periode de behaalde 
resultaten. Maak de kort-cyclische doelen, acties en resultaten zo concreet mogelijk.  

• Verbeter de verticale samenwerking tijdens een duiding. Zorg ervoor dat beslissers in het senior 
management zelf met enige regelmaat afstemmen met de inhoudsdeskundigen. Laat blijken dat 
vragen, signalen en suggesties van de werkvloer worden gewaardeerd en wees regelmatig aanwezig bij 
multidisciplinaire teams die aan een duiding werken.  

 
• Leerpunt 8: Formeer in het senior managementteam een beleidsteam 
Formeer een beleidsteam bestaande uit de inhoudelijke senior managers, hoofd communicatie en een 
medewerker public affairs. Dit team is verantwoordelijk voor het proactief kiezen van een strategie voor 
iedere duiding en de monitoring/bijsturing van de totstandkoming van de duiding. Vanzelfsprekend kunnen 
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zij hierbij met behulp van een afwegingskader inschatten welke duidingen met de meeste 
aandacht gevolgd moeten worden. Het team maakt hierbij gebruik van de organisatie-brede strategie en 
kaders en maakt deze keuze in overleg/ op advies met het betreffende team dat hieraan werkt.  
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Slotwoord  
 
Tot slot willen we als auteurs van dit rapport dank zeggen aan al onze gesprekspartners. Dat geldt ten 
eerste voor de partijen in dit dossier die weerstand (hebben) ervaren bij het besluit van het Zorginstituut 
over hoogtebehandeling. Hoewel er vanuit deze partijen grote moeite bestaat bij de inhoud van het 
standpunt, waren zij wel volledig bereid om deel te nemen aan gesprekken met Zorgvuldig Advies en 
Issuemakers voor deze procesevaluatie. Dit betrof patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, artsen en 
zorgverzekeraars. Zij hadden bewust geen zitting genomen in de begeleidingscommissie en kozen er dus 
voor zich niet formeel aan deze evaluatie te verbinden. Tegelijkertijd hechten zij belang aan de intentie van 
het Zorginstituut om uit deze casus lessen te trekken en het proces Duiden te verbeteren. Zij hebben dit 
vastgelegd in een separate brief van oktober 2020 (zie bijlage 6). 
 
Daarnaast heeft het Zorginstituut tijdens het evaluatieproces zelf nadrukkelijk aangegeven ook 
daadwerkelijk die lessen te willen trekken. En aan de slag te gaan met het verbeteren van interne processen. 
Wij begrijpen dat deze casus complexer is en tot meer ophef heeft geleid dan veel andere casussen. Het 
betekent dan ook niet dat alle bevindingen te vertalen zijn naar elke duiding. Veel opmerkingen en adviezen 
in deze evaluatie hebben betrekking op de interne organisatie en werkwijze van het Zorginstituut. Niet 
omdat er niet veel meer te zeggen valt over de externe dynamiek, maar wel omdat dit specifiek onze 
opdracht was.  
 
Tegelijk is die context natuurlijk uiteindelijk wel bepalend voor het succesvol opereren van het Zorginstituut. 
Terecht vraagt het Zorginstituut begrip voor de bijzondere positie die het inneemt in het zorgstelsel, als 
kritische pakketautoriteit. Begrip in de samenleving voor een moeilijk besluit hangt immers samen met 
begrip voor die soms lastige rol. Het is aan het Zorginstituut om die rol goed in te vullen en helder te maken. 
En het is aan politiek, ministerie en het zorgveld om het Zorginstituut in staat te stellen die rol daadwerkelijk 
waar te kunnen laten maken. Met als hoofddoel het behoud van kwalitatief hoogwaardige en tevens 
betaalbare zorg in Nederland.  
 
Hoe nu verder? 
We hebben het Zorginstituut de afgelopen maanden leren kennen als een organisatie van medewerkers die 
gedreven werken aan de missie van het Zorginstituut. Tijdens bijeenkomsten waarin we kritisch terugblikten 
op het dossier hooggebergtebehandeling waren medewerkers open, eerlijk en reflectief. De bereidheid om 
te leren was groot. 
 
Toch is deze evaluatie slechts een opstap naar verandering. We hebben in het rapport de vinger bij de zere 
plek gelegd en aangegeven wat de organisatie kan verbeteren. Maar deze rapportage op zich gaat niets 
verbeteren. Het rapport lezen en verspreiden is nodig, maar zal geen verandering tot gevolg hebben. Wat 
nodig is, is dat medewerkers van het Zorginstituut –hierin begeleid door hun management- op een aantal 
punten verandering willen en kiezen hoe ze dat doen. Om hiertoe te komen kan men – behalve de 
opvolging van de aanbevelingen - denken aan de volgende opvolging om de evaluatie impact in de 
organisatie te geven: 
 

1. Doorleef de urgentie van verandering met z’n allen en kies hierin je eigen verhaal. 
Veranderen gaat niet vanzelf en slaagt alleen als de medewerkers beseffen dat het écht nodig is. Dit kan 
alleen als men zich de boodschap van het rapport eigen heeft gemaakt en in zijn/haar eigen termen kan 
verwoorden waarom verandering nodig is. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen door: 
 
• Het leiderschapsteam maakt een persoonlijk en inspirerend verhaal over wat het hooggebergtedossier 

voor hen heeft betekend en vertelt dit verhaal in de organisatie. Voor welke dilemma’s zagen zij het 
Zorginstituut geplaatst in het hooggebergtedossier? Welke momenten in de afgelopen maanden 
maakten hen trots en welke deden pijn? 

• Zorginstituut-breed debat over het hooggebergtedossier. Daag medewerkers tijdens online en/of 
fysieke bijeenkomsten uit om mee te praten over het persoonlijke verhaal van het leiderschapsteam. 
Vinden zij het correct dat het Zorginstituut bij maatschappelijk gevoelige vragen als neutrale partij ‘in 
speldid isolation’ met objectieve criteria tot een duiding komt of is er meer/andere interactie met het 
veld nodig? Welke boodschap voor patiënten heeft het Zorginstituut bij een negatieve duiding? 
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2. Kies de veranderdoelen die het Zorginstituut afleidt uit het hooggebergtedossier. 
Kies na de discussie in het leiderschapsteam, gevoed door het debat in de organisatie, welke 
veranderdoelen het Zorginstituut zichzelf stelt. Beschrijf zo treffend mogelijk hoe je vindt dat het ZIN er op 
dit moment voorstaat (de ‘van’) en beschrijf treffend hoe het Zorginstituut er op deze punten in de toekomst 
voor zou moeten staan. Bijvoorbeeld: 
 

Van Naar 
Communicatie over gevolgen voor 
pakketbeheer 

Communicatie over de verbetering van de zorg 
voor de patiënt die door een duiding wordt 
gerealiseerd. 

Auteurs van de duiding schrijven deze 
geïsoleerd van de buitenwereld  

Medewerkers staan in contact met de buitenwereld 
en laten hun gedachten scherpen in contacten met 
hen. 

… … 
  

3. Gebruik voor het bereiken van je veranderdoelen álle aspecten van de organisatie 
Tijdens dit project werd ons vaak gevraagd naar mogelijke verbeteringen in interne processen en 
procedures. Om een verandering tot stand te brengen zijn echter veel meer ‘knoppen’ waaraan men kan 
draaien. Hoe meer van deze knoppen worden gebruikt, des te groter de kans op een succesvolle 
verandering. Denk bijvoorbeeld aan een krachtige en inspirerende organisatie-brede strategie over de 
manier waarop een duiding impact heeft op de gezondheidszorg, aan structuren waarmee de doelen beter 
bereikt worden (bijv. ‘multidisciplinaire teams’), de waarden die ZIN’ers met elkaar delen (bijv. ‘objectief’ of 
‘midden in de samenleving’), het versterken van vaardigheden van medewerkers (bijv. ‘besluitvaardigheid’ of 
‘oordeelsvorming’), of de inzet van bepaalde functies (‘adviseur stakeholdermanagement’). 
  



 
www.zorgvuldigadvies.nl 
www.issuemakers.nl 

 36 

Procesevaluatie 
Hooggebergte-
behandeling  

Bijlage 1: Literatuurlijst 
 
C3 adviseurs en managers (juli 2019), Hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma 
Inhoudelijke en procedurele analyse beoordelingsproces ZIN 
 
de Nijs et al., (2020), Effectiveness of pulmonary rehabilitation at high-altitude compared to sea-level in 
adults with severe refractory asthma. Respiratory Medicine 171 (2020): 106123. (REFRAST-studie)  
 
Longfonds, (juli 2019), Reactie op conceptstandpunt Hooggebergtebehandeling 
 
Longfonds, (januari 2019), Reactie op concept PICO (brief)  
 
Nederlands Astmacentrum Davos, (september 2020), Nadelige gevolgen van afwijzing machtigingsaanvragen 
voor opname in het NAD op de validiteit van het hooggebergteonderzoek (brief) 
 
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, (juli 2019), Reactie op 
conceptstandpunt Hooggebergtebehandeling 
 
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, (januari 2019), Reactie op concept 
PICO (brief)  
 
Universitair Medisch centrum Utrecht, (juli 2019), Reactie op conceptstandpunt Hooggebergtebehandeling 
 
Universitair Medisch Centrum Utrecht, (maart 2017), Onderzoek toegevoegde waarde 
hooggebergtebehandeling bij mensen met ernstig refractair astma (brief)  
 
Vereniging Nederlands Davos (juli 2019), Reactie op conceptstandpunt Hooggebergtebehandeling 
 
Vereniging Nederlands Davos, (januari 2019), Reactie op concept PICO (brief)  
 
Verzoek verlening onderzoekstermijn van LAN, NVALT, Longfonds, VND en NAD, verzoek tot verleningen 
(begin 2018) (Brief)  
 
Zorginstituut Nederland, (maart 2018), Voortgang onderzoek hooggebergte behandeling (intern 
gespreksverslag) 
 
Zorginstituut Nederland, (september 2019), Hearing t.b.v concept STP Hooggebergtebehandeling bij astma 
(Gespreksverslag Zorginstituut) 
 
Zorginstituut Nederland, (datum onbekend), bericht gericht aan partijen definitieve PICO (intern document)  
 
Zorginstituut Nederland, (december 2019), Notulen hooggebergtebehandeling voor astmapatiënten 
bespreking in de Wetenschappelijk Adviesraad  
 
Zorginstituut Nederland, (juni 2019), Notulen hooggebergtebehandeling voor astmapatiënten bespreking in 
de Wetenschappelijk Adviesraad  
 
Zorginstituut Nederland, (mei 2019), Conceptversie van het standpunt van het Zorginstituut t.a.v. 
Hooggebergtebehandeling 
 
Zorginstituut Nederland, (datum onbekend), Handboek Zorg – proces Duiden versie 22 (intern document)  
 
Zorginstituut Nederland, (april 2020), Zorginstituut Magazine 
 
Zorginstituut Nederland (december 2014) Standpunt (2014) behandeling van (ernstig) astma in het 
hooggebergte 



 
www.zorgvuldigadvies.nl 
www.issuemakers.nl 

 37 

Procesevaluatie 
Hooggebergte-
behandeling  

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2014/12/15/standpunt-
behandeling-van-ernstig-astma-in-het-hooggebergte 
 
Zorginstituut Nederland (december 2019) Standpunt (2019) behandeling van (ernstig) astma in het 
hooggebergte https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2019/12/10/standpunt-
hooggebergtebehandeling 
 
Zorginstituut Nederland, (december 2019), Inzake Verzoek om brief over het standpunt van het Zorginstituut 
Nederland  
 
Zorginstituut Nederland, (januari 2015), Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk 
 
Zorginstituut Nederland (juni 2018) Notulen hooggebergtebehandeling voor astmapatiënten bespreking in 
de Wetenschappelijk Adviesraad 
 
Zorginstituut Nederland (maart 2020) Verslag Gesprek Goede zorg voor mensen met ernstig (refractair) 
astma (Intern document Zorg



 
www.zorgvuldigadvies.nl 
www.issuemakers.nl    
 

 38 

Procesevaluatie 
Hooggebergte-
behandeling  

Bijlage 2: Gesprekspartners (interviews en werksessies) 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gesprekspartners in de interviews en de sessies.  
 

Uitgenodigde deelnemers   Interviews  
5 augustus 
2020 en 12 
september  
2020  

Sessie 1 
15 september 
2020  
 

Sessie 2  
15 oktober 
2020  

Sessie 3  
10 november 
2020  

 Zorginstituut       
Beleidsadviseur     
Communicatieadviseur     
Hoofd communicatie     
Longarts Zorginstituut     
Schrijver standpunt (eerste)     
Schrijver standpunt (tweede)     
Supervisor traject      
Teammanager     
Voorzitter Raad van Bestuur     
Voorzitter WAR     
     
Veldpartijen      
Long Alliantie Nederland (LAN)  *2      
Longfonds  *1     
Nederlands Astma Centrum Davos (NAD)  
*1  

    

Patiëntenfederatie Nederland (PFN)  *0      
Nederlandse Vereniging van Artsen voor 
Longziekten en Tuberculose (NVALT)  *2 

    

Vereniging Nederlands Davos (VND)  *1     
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)  *2     
     Aanwezig            Niet Aanwezig   * aantal gesprekspartners  
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Bijlage 3: toelichting werkwijze  
De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van verschillende onderzoeksactiviteiten en is in onderstaand figuur 
schematisch weergeven. Hieronder volgt een toelichting op deze activiteiten.  

 
Startfase  
In de beginfase van het project hebben we ons verdiept in het proces Duiden en specifiek in de 
standpuntbepaling van Hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma. Hiervoor hebben wij 
documentatie gebruikt die beschikbaar is gesteld door het Zorginstituut (zoals bijvoorbeeld 
vergaderverslagen en briefwisselingen). 
 
Onderzoeksfase  
De basis van onze evaluatie is gebaseerd op leren door evaluatie van onderzoekers. Om de evaluatie solide 
te onderbouwen hebben wij de volgende stappen doorlopen:  
4. Verzamelen van feiten en context,  
5. Interpreteren en analyseren van feiten en context en  
6. Valideren en rapporteren van bevindingen, conclusies en aanbevelingen.  
Aan deze basisaanpak hebben wij deels, waar mogelijk, dynamisch leren toegepast.  
 
Dit houdt in dat wij bovenstaande stappen niet opeenvolgend hebben doorlopen maar dat deze stappen 
zijn doorlopen in drie iteraties. Naarmate het proces vorderde verschoof het zwaartepunt van verzamelen 
van feiten en context naar valideren van bevindingen en conclusies in het contactmoment met de 
stakeholders. Het voordeel van dynamisch leren is dat de conclusies niet alleen van de onderzoekers zijn, 
maar ook van de stakeholders en dat deelnemers tijdens de bijeenkomsten zelf ook tot een verdiepend 
inzicht komen. Na elke iteratie is er duidelijkheid over waar overeenstemming over is, op welke punten de 
opdrachtgever en de veldpartijen verschillen van inzichten maar ook op welke punten meer verdieping 
nodig is.  

 
 
Interviews  
We hebben veertien (semi)gestructureerde interviews gevoerd met zowel direct betrokkenen vanuit het 
Zorginstituut als direct betrokkenen van veldpartijen bij het proces van totstandkoming van het standpunt. 
Het betrof online interviews van circa één tot twee uur. In alle interviews is ingegaan op de feitelijke 
gebeurtenissen en context rondom de standpuntbepaling Hooggebergtebehandeling. Tijdens de interviews 
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is voorzichtig vooruitgekeken naar de interpretatie en analyse en naar eventuele leerpunten. Daar 
lag echter tijdens de gesprekken niet het zwaartepunt. 
 
Naast zes gesprekken met medewerkers van het Zorginstituut, is gesproken met Nederlandse Vereniging 
van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Longfonds, Vereniging Nederland Davos (VND), Long 
Alliantie Nederland (LAN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), en Nederlands Astmacentrum Davos (NAD). 
Een lijst met de geïnterviewde personen is in bijlage 2 opgenomen.  
 
Werksessies 
Op basis van de informatie uit interviews, deskresearch en het eerste deel van de media-analyse (de media-
analyse wordt later in dit hoofdstuk toegelicht) is de eerste feitelijke reconstructie van het proces gemaakt. 
De feitelijke reconstructie hebben wij geverifieerd in een tweetal werksessies waarin wij de tot dan toe 
gevormde reconstructie van de feiten en de eerste voorlopige indrukken voor hebben gelegd bij de 
stakeholders. Samen met de stakeholders hebben we de reconstructie verbeterd en een begin gemaakt met 
de interpretatie van de feiten. Op basis van deze twee werksessies hebben wij voorlopige indrukken kunnen 
formuleren. Gezien de gevoeligheden van dit dossier is ervoor gekozen om twee aparte werksessies te 
organiseren, één voor direct betrokkenen van het Zorginstituut en één met direct betrokkenen van 
veldpartijen.  
 
Vervolgens is een laatste werksessie gehouden met direct betrokkenen van het Zorginstituut. In deze sessie 
zijn de door ons gevormde indrukken en leerpunten getoetst en samen met de aanwezigen verder 
uitgewerkt. Daarnaast hebben we in deze werksessie de door ons ingevulde beleidstheorie besproken en 
gezamenlijk verbeterd. In de beleidstheorie expliciteren we impliciete aannames over de manier waarop het 
proces Duiden bijdraagt aan het bereiken van een bepaalde impact (de ambities van het Zorginstituut). 
Normaliter wordt deze beleidstheorie voorafgaand aan een proces ingevuld. Omdat het voor deze duiding 
nog niet gedaan was, hebben wij de beleidstheorie gedurende de evaluatie opgesteld.  
 
Media-analyse  
Onderdeel van de opdracht van het Zorginstituut is het uitvoeren van een media-analyse. Het standpunt 
Hooggebergtebehandeling maakte veel los bij de betrokken veldpartijen en werd daardoor onderdeel van 
het publieke debat. De door het projectteam uitgevoerde analyse brengt in kaart hoe dat debat – bestaande 
uit bijdragen in zowel media als politiek – eruitzag en welke bevindingen en aanbevelingen daaraan kunnen 
worden verbonden.    
 
Gedurende dit onderzoek zijn daartoe de volgende stappen ondernomen:  
Met behulp van mediamonitoring- en analysetools is een kwantitatieve reconstructie gemaakt van de 
berichtgeving. Daarin wordt duidelijk welke publicaties op welk moment in de media zijn verschenen en 
tekent zich een mediacyclus af.  
® In het kwalitatieve onderdeel dat volgt op de reconstructie is op detailniveau gekeken naar de bijdragen 

in de mediacyclus. Hier is per artikel onderzocht op welke manier de boodschappen van het 
Zorginstituut en diverse stakeholders (patiënten, longartsen en maatschappelijke organisaties) in de 
media terugkomen. Wie komen er aan het woord, welke journalisten schrijven de bijdragen, wat is de 
toon van de artikelen, welke veronderstellingen schemeren door in de boodschappen en welke 
dwarsverbanden worden er zichtbaar? 

® De uitgevoerde analyse heeft ook aandacht voor de belangrijkste activiteit op social media (van zowel 
het Zorginstituut als de veldpartijen), voor de bijdragen aan het debat in de Tweede Kamer op 19 
december 2019 en voor items in niet-gedrukte media zoals Radar. 

Zoals eerder aangegeven in deze rapportage hebben de media-analyse, de interviews en de werksessies 
tegelijkertijd plaatsgevonden. De interviews en sessies met direct betrokkenen hebben richting gegeven aan 
de analyse en vice versa, en geholpen bij het correct interpreteren van de resultaten. Er is zoveel mogelijk 
gestreefd naar het integreren van de uitkomsten van de media-analyse in het bredere onderzoek en – 
uiteindelijk – in de bredere aanbevelingen.  
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Bijlage 4: beleidstheorie  
 
In een schema ziet de beleidstheorie er voor het proces Duiden als volgt uit: 
 

Als Het Zorginstituut duidt (d.w.z. concludeert) dat een bepaalde behandeling bij een bepaalde 
indicatie of onder bepaalde voorwaarden behoort tot het zorgpakket van de Zvw of van de Wlz. 

Dan Is voor verzekerden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders duidelijk of en zo, ja bij welke indicatie 
resp. onder welke voorwaarden de behandeling voor vergoeding ten laste van de basisverzekering 
Zvw of Wlz in aanmerking komt.  

Want Verzekerden verkiezen behandelingen die door hun zorgverzekeraar worden vergoed; 
Zorgaanbieders bieden bij voorkeur behandelingen aan die door zorgverzekeraars worden 
vergoed; 
Zorgverzekeraars vergoeden alleen zorg die tot het basispakket behoort; 
De NZa ziet erop toe dat verzekeraars alleen behandelingen vergoeden die tot het basispakket 
behoren. 

Mits Het Zorginstituut voldoende ruchtbaarheid geeft aan het standpunt, zodat verzekerden, 
zorgverzekeraars en zorgaanbieders er kennis van kunnen nemen; 
Het Zorginstituut de juiste kennis (vanuit het veld) betrekt, zodat het standpunt geen onjuistheden 
en/of lacunes bevat (en – indien aan de orde - standhoudt bij de rechter); 
Het Zorginstituut het standpunt valide en overtuigend onderbouwt, zodat in de praktijk navolging 
ervan plaatsvindt (en – indien aan de orde - standhoudt bij de rechter).  

Tenzij Er bij externe partijen (oneigenlijke) belangen/argumenten spelen die, ondanks de juistheid en 
afdoende onderbouwing van het standpunt, acceptatie en navolging van het standpunt 
belemmeren.  
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Bijlage 5: samenvatting commentaar op conceptstandpunt  
  

Samenvatting van bezwaren op het concept-standpunt hooggebergtebehandeling  
 
® De REFRAST-studie duidt op een klinisch relevant positief effect van de hooggebergtebehandeling. De 

bron van de gerapporteerde cijfers en betrouwbaarheidsintervallen is onduidelijk volgens UMC 
Utrecht. 

® Kwaliteit van onderzoeksresultaten REFRAST-studie is beter dan Zorginstituut heeft beoordeeld. De 
bias waar Zorginstituut vanuit gaat wordt door stakeholders wetenschappelijk beargumenteerd 
weersproken.  

® Zorginstituut heeft zelf ingestemd met de onderzoeksopzet waarvan ze de kwaliteit van resultaten als 
‘very low’ beoordeelt.  

® Zorginstituut heeft de uitvoering van de randomized controlled trial (RCT) bemoeilijkt. Zorginstituut 
heeft slechts 3 jaar de tijd gegeven voor de RCT terwijl NVAS hier indertijd al van heeft gezegd dat dit 
te kort tijd was. Zorginstituut heeft onduidelijkheid laten ontstaan over de indicatiecriteria,  met als 
gevolg dat zorgverzekeraars onterecht machtigingen hebben afgewezen.  

® Zorgverzekeraars hebben RCT bemoeilijkt en Zorginstituut heeft hier niet adequaat op gereageerd. 
Stakeholders hebben hierover alarmerende brieven over gestuurd aan Zorginstituut, maar deze 
reageerde onvoldoende snel en adequaat. 

® (Observationele) studies zijn onjuist gewogen of onterecht niet betrokken in het standpunt.  
® Stand van de praktijk is niet gewogen standpunt gaat alleen over wetenschap. 
® De CareReQol (vragenlijst om patiënt reported outcomes te meten) die door het NIVEL is ontwikkeld 

is onterecht niet betrokken in de duiding.   
® Het totale schadebedrag door hooggebergtebehandeling (450k) ligt ruim onder de grenswaarde van 

risicogericht pakketbeheer (10 mlio) om tot onderzoek te kunnen leiden volgens interne richtlijn 
Zorginstituut.  

® Zorginstituut gebruikt revalidatie op zeeniveau als vergelijkingsgroep, maar de effectiviteit daarvan is 
nooit aangetoond.  

® De aanduiding dat hooggebergte intensief en kostbaar is en dat daarmee een verdubbeling van de 
MCID is verantwoord, creëert rechtsongelijkheid als diezelfde MCID wel van toepassing was op 
andere (recente) kostbare behandelingen.  

® Proces standpunt en besluitvorming was onzorgvuldig. Het maken van het standpunt is te vroeg 
gestart omdat stakeholders vroegen om uitstel vanwege de RCT. Zorginstituut houdt vast aan interne 
procedures, terwijl eerder is gezegd dat dit dossier een apart status heeft. 

® De WAR heeft op basis van verkeerde informatie een advies gegeven. Een tweetal artikelen zijn niet 
meegestuurd naar de WAR, terwijl deze de uitkomsten van REFRAST-studie ondersteunden.  
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Bijlage 6: brief geen zitting begeleidingscommissie veldpartijen 
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Bijlage 7: Observaties bij rapportage van de Kwink Groep (Evaluatie van het 
Zorginstituut)  
 

Doel van deze notitie 

Aanleiding 
Het Zorginstituut heeft gevraagd of het projectteam dat heeft gewerkt aan de ‘Procesevaluatie 
standpunt hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma’ (ZVA, 2020) zou kunnen 
reflecteren op het eindrapport van de Kwink Groep met de Evaluatie van het Zorginstituut. 
 
Leeswijzer 
Na een korte reflectie op de uiteenlopende opdrachten en de Kwink Groep en Zorgvuldig Advies, 
zoomen we eerst kort in op de algemene bevindingen en aanbevelingen. Vervolgens staan we meer 
gedetailleerd stil bij de tekst die de Kwink Groep heeft opgesteld over de casus standpunt 
hooggebergtebehandeling. 
 

De opdrachten aan de Kwink Groep en aan Zorgvuldig Advies 

Doel en opdrachtgever 
Het onderzoek dat de Kwink Groep heeft uitgevoerd is een wettelijke evaluatie van het Zorginstituut zoals 
voorgeschreven in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. De evaluatie gaat in op de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van het functioneren van de organisatie. Opdrachtgever is het ministerie van VWS, 
waarmee de minister een oordeel kan geven over het functioneren van het Zorginstituut. 
 
Het onderzoek dat Zorgvuldig Advies heeft uitgevoerd is een evaluatie van het proces duiden in de casus 
‘standpuntbepaling hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma’. Het proces duiden is een 
instrument dat kan worden ingezet bij de wettelijke taak die het Zorginstituut heeft op het gebied van 
pakketbeheer. Opdrachtgever van de door ons uitgevoerde procesevaluatie is het Zorginstituut zelf, met als 
uitdrukkelijk doel lering te trekken uit deze casus voor het eigen functioneren in de toekomst. 
 
Methode 
Kwink Groep: Documentonderzoek, interviews en thematische groepsbijeenkomsten met brede groep 
stakeholders. Daarbij zijn twee casusonderzoeken uitgevoerd; namelijk de Intra-arteriële behandeling (IAT)-
casus en de Davos-casus. 
Zorgvuldig Advies: Documentonderzoek, een media-analyse, interviews en intensieve leersessies. 

Herkenbare algemene bevindingen en conclusies 

In hoofdstuk 2 van de wettelijke evaluatie zijn de conclusies en aanbevelingen op een rij gezet. Niet alle 
zaken zijn relevant als we kijken naar onze procesevaluatie. Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van de 
wettelijke taken over de risicoverevening (fondsbeheer). 
 
De Kwink Groep beschrijft in heldere bewoordingen wat de wettelijke taken zijn, welke adviesorganen 
daarbij een rol spelen en welke rollen en instrumenten het Zorginstituut ter beschikking staan.  
 
Vanuit ons onderzoek herkennen wij veel van deze bevindingen, zowel wat betreft de omgeving van het 
Zorginstituut, als de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering en de organisatie. We zien ook de 
worsteling waar het Zorginstituut mee te maken heeft met betrekking tot enerzijds de behoefte om 
veldpartijen de lead te gunnen bij de kwaliteitstaak en anderzijds de noodzaak om partijen soms te 
overrulen en doorzettingsmacht in te zetten. We ondersteunen vanuit onze procesevaluatie nadrukkelijk de 
constatering dat ‘de ontwikkeling van de taak inzake het pakketbeheer én de additionele taak betreffende 
kwaliteit het Zorginstituut dichter bij ‘de hitte van de politiek’ heeft gebracht’ (p.6).  
 
Er is discussie mogelijk over de ruimte voor maatwerk en voortschrijdend inzicht. Kwink schrijft dat snelle 
verandering (als gevolg van leerprocessen in de praktijk, wetenschappelijke vooruitgang en technologische 
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innovatie) spanning oplevert met stolling (die plaatsvindt door het vastleggen van 
kwaliteitsstandaarden zoals richtlijnen in het register (p.9 halverwege).  
 
Naar ons oordeel is er wel voldoende ruimte is voor (modulaire) aanpassingen. Dat is juist een essentiële 
taak, om telkens opnieuw de body of evidence te wegen. De ‘stand van wetenschap en praktijk’ is nooit af. 
Bij het eerdere standpunt over de hooggebergtebehandeling in 2014 was expliciet de hoop en verwachting 
uitgesproken dat er meer bewijslast opgebouwd zou kunnen worden om de effectiviteit van de 
hooggebergtebehandeling voor ernstig refractair astma te onderbouwen16.  
 
Dat de REFRAST-studie hier niet in heeft kunnen voorzien, is teleurstellend voor alle betrokkenen. Maar zelfs 
het standpunt van december 2019 laat ruimte voor nieuw onderzoek waarmee de werkzaamheid van de 
hooggebergtebehandeling kan worden onderbouwd. 
 
De Kwink Groep roept op om meer focus te leggen op verwijderen van achterhaalde zorg, dus 
besluitvorming nadat het bewijs is geleverd dat zorg niet meer voldoet aan het criterium ‘stand van de 
wetenschap en praktijk’. Dit is interessant omdat juist bij de door ons onderzochte standpuntbepaling zo 
veel commotie is ontstaan en de grens van het criterium ‘stand van wetenschap en praktijk’ met veel moeite 
scherp te trekken is. 
 
Bij de toekomstige invulling van taken rondom kwaliteit zinspeelt de Kwink Groep op de suggestie van een 
dubbele competentie bij het Zorginstituut: inhoudelijke oordeelsvorming naast procesarchitectuur. 
Allereerst zijn de betrokkenen zelf aan zet om te beschrijven wat zij onder kwaliteit van zorg verstaan. De rol 
van ZIN sluit aan bij dit beginsel en bestaat uit vormgeving van hoogwaardige maatschappelijke processen. 
Kennis wordt gemobiliseerd via de adviesorganen (Adviescommissie Pakket, Wetenschappelijke Adviesraad 
en Kwaliteitsraad) en bij gelegenheid aangevuld door werkgroepen (bijvoorbeeld ten behoeve van horizon 
scanning, of om onderzoeken op ICD-domeinen te begeleiden).  
 
We delen de conclusie (p.15 bovenaan) dat ZIN – om invulling te geven aan de rol van architect van 
argumentatie- en communicatieprocessen tussen maatschappelijke actoren – behoefte heeft aan bepaalde 
competenties (of zelfs excellentie) op de gebieden van groepsbesluitvorming, procesmanagement, 
veranderkunde, communicatie en aanverwante gebieden.  
 
Aanbevelingen 
Op pagina 18 formuleert de Kwink Groep twaalf aanbevelingen voor het Zorginstituut (en vervolgens nog 
zeven aanbevelingen gericht op het Ministerie van VWS). We herkennen en spiegelen – soms in andere 
bewoordingen – in ieder geval de aanbevelingen 3, 5, 9, 10, 11 en 12: 
 
3. Wees zorgvuldiger over de externe communicatie met betrekking tot de precieze reikwijdte en betekenis 
van standpunten en duidingen van ZiN. Zorg ook dat ZiN bekender wordt in het gehele zorgbestel. 
 
5. Investeer nog meer in internalisering van de rolopvatting en positiebepaling van ZiN in de gehele 
organisatie. 
 
9. Zorg dat de ruimte voor ZIN om genuanceerd te oordelen bij casuïstiek binnen het Beleidskader Stand 
Wetenschap en Praktijk wordt vergroot. 
 
10. Zorg steeds voor een maximaal transparant proces, waarbinnen over het proces en de te volgen 
methoden in een vroeg stadium overeenstemming tussen allen is bereikt en ook vastgelegd. Dan wordt het 
ook veel moeilijker voor partijen om naderhand methodologische overwegingen te presenteren, als het 
standpunt niet bevalt. 
 

 
16 Zie passages in aanbiedingsbrief (Zorginstituut, 2014): “onderzoek moet het nu beperkte vertrouwen in de korte termijn 

uitkomsten op de cruciale uitkomstmaten versterken en die effecten ook op de langere termijn aantonen.” En p.43 van het 
standpunt (ZIN, 2019): “Het Zorginstituut zal met belangstelling de toekomstige wetenschappelijke publicaties volgen over 
de effectiviteit van hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma. Indien de toekomstige data daar aanleiding toe 
geven zullen wij een herbeoordeling overwegen.” 
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11. Zoek een scheidsgerecht, dat tijdig een beslissing neemt in de altijd weer opdoemende 
meningsverschillen over methodologie van onderzoek, zodat deze na de standpuntbepaling geen rol meer 
spelen. De Wetenschappelijke Adviesraad van ZiN kan hierin een belangrijke rol spelen, en openbare 
processtappen organiseren, zodat de opvatting van ZiN ook raakt aangevuld met standpunten van andere 
betrokken onderzoekers. 
 
12. Zorg in de externe communicatie over een standpunt voor veel aandacht voor begrijpelijkheid, en druk 
empathie met betrokkenen uit. 

Casusonderzoek: Hier en daar kort door de bocht 

Meerdere aanbevelingen lijken expliciet afgeleid uit de casus standpuntbepaling hooggebergtebehandeling. 
Daar was onder meer sprake was van discussie over methodologie en (gebrekkige) acceptatie van het 
standpunt, en hebben we verbeterpunten geformuleerd over helderheid en communicatie over het proces, 
en meer expliciete, zichtbare empathie richting patiënten en professionals die geraakt worden door een 
standpunt. 
 
Bij de formulering van het casusonderzoek staan enkele onzorgvuldige of onhandige formuleringen.  
Een karakteristiek voorbeeld ter illustratie. De rapportage spreekt over de ‘Davos-casus’ terwijl het 
Zorginstituut zelf nadrukkelijk de term “hooggebergtebehandeling” hanteert en zelden of nooit over “de 
Davos-casus” spreekt. Immers, de standpuntbepaling betreft de zorginhoudelijke invulling van de 
functionele aanspraak en die staat op zich los van de locatie (Davos). Door de term Davos te hanteren, 
beperk je het gesprek en de analyse over de hooggebergtebehandeling eigenlijk onterecht tot een 
specifieke groep belanghebbenden.  
 
In rapport staat (p.69): ‘Er bestaat bij een aantal partijen veel kritiek op het door ZiN gevolgde proces’. Vanuit 
onze procesevaluatie delen we die observatie. De kritiek betreft weliswaar vooral de uitkomst, maar ook in 
onze bevindingen rapporteren we over kritiek van veldpartijen op bepaalde momenten in het proces. In het 
rapport staat: ‘Wel constateren we dat het standpunt is gebaseerd op analyse van onderzoek dat deels 
omstreden is’. Wij zouden constateren dat niet de analyse omstreden is, maar de kwaliteit van het 
onderzoek, waarbij het Zorginstituut – gevoed door de Wetenschappelijke Adviesraad – aangeeft dat er 
onvoldoende bewijs van voldoende methodologische kwaliteit was, om te kunnen concluderen dat de 
hooggebergtebehandeling bewezen effectief is. 
 
In de voorlaatste alinea op p.70 staat: ‘Wel staat vast dat in het proces niet eerst overeenstemming over de 
opzet van de REFRAST-studie is bereikt’, waarmee de onderzoekers impliciet aangeven dat dit wel had 
moeten gebeuren. Dat is echter niet het geval. Steun voor de opzet van wetenschappelijk onderzoek is geen 
onderdeel van het proces duiden of van de wettelijke taak van het Zorginstituut. 
 
Tot slot – om te spreken over een standpunt over zorg ‘die 0,0000006 procent van het zorgbudget’ waaraan 
‘een aantal mensjaren onderzoek (is) besteed’ is wat flauw aangezien het hier een wettelijke taak van het 
Zorginstituut betreft om bij onduidelijkheden of signalen een standpunt uit te brengen. 
 
We herkennen de genoemde leerervaringen aan het eind van de casus wel, en deze komen ook terug in 
onze bevindingen en aanbevelingen. 

Advies 

We adviseren het Zorginstituut de genoemde leerpunten uit het rapport van de Kwink Groep ter harte te 
nemen en daarmee aan de slag te gaan. De onzorgvuldigheden in de analyse van het standpunt 
hooggebergtebehandeling door de Kwink Groep maken wat ons betreft dat die analyse en bevindingen op 
enkele punten onvolledig of incorrect zijn, maar laten overeind wat de hoofdleerpunten zijn.  
 


