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• Kennismaking
• Het zorglandschap
• 5 Innovatieroutes
• De pot met goud

Intro

In 45 minuten



• 13 jaar zorginnovatie
• Onderzoeker lectoraat ICT-

Innovaties in de zorg
• Promotieonderzoek

• bekostigingsmodellen & 
contractering van 
zorgvernieuwing

Wat doe ik?
Kennismaking



• Zorg/welzijn-professional
• Ondernemer / leverancier 
• Zorgverzekeraar of gemeente
• Cliënt/patiënt (belangenbehartiger)
• Onderzoeker / docent
• Consultant / adviseur / business developer / ...

En wat doet u?
Kennismaking



Zorglandschap



Zorglandschap

Bron: RIVM 



Meerdere gezichten
Zorglandschap

Zorgaanbieder Gemeente Zorgverzekeraar Overheid
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Zorglandschap

De belangen

• Kan ik mijn boterham ermee verdienen? 
• Kan ik efficiënter door werken?
• Draagt het bij aan mijn herstel of welzijn?
• Is het wel veilig en verantwoord?
• Is het goede zorg voor een lage prijs?
• Houdt het de zorg betaalbaar?
• Is het bewezen effectief? 



Zorglandschap

De bewijslast

• Ervaren kwaliteit van zorg
• Werknemerstevredenheid
• Patiëntveiligheid
• Privacy gewaarborgd
• Kosten-effectiviteit
• Klinische effectiviteit
• Positieve business case
• Return on investment
• Onvoorziene neveneffecten!



Innovatieroutes

Vijf innovatieroutes



C-Chat
Digitale toegang
Peuter challenge
Druppelbril

Jullie cases
Innovatieroutes



De consumentenroute
Innovatieroutes

Bron: https://www.wolkairbag.com/

https://www.wolkairbag.com/


• Betaalbaarheid
• Los herkenbaar probleem op
• Advies zorgverlener / ervaring andere patiënten overtuigt
• Ondernemer moet veel zelf organiseren
• Mogelijkheid aanvullende verzekering

Innovatieroutes

De consumentenroute - aandachtspunten



Innovatieroutes

De aanbiedersroute

Bron: www.abenanova.nl

http://www.abenanova.nl/


• Zorgverleners moeten enthousiast zijn
• Lost urgent probleem op
• Ontwikkel samen met zorgaanbieder
• Onderbouw met een goede business case 

Innovatieroutes

De aanbiedersroute - aandachtspunten



Innovatieroutes

De verzekeraarsroute

Bron: www.dapperekat-online.nl

http://www.dapperekat-online.nl/


• Organiseer draagvlak
• Betrek beroepsverenigingen ivm aanpassing richtlijnen
• Toon doelmatigheid aan
• Laat onderhandeling aan een enthousiaste zorgaanbieder

Innovatieroutes

De verzekeraarsroute - aandachtspunten



• Webtool voor ondernemers / 
innovators

• Belangen en criteria in kaart 
gebracht

• Toetsen eigen innovatie

Wat wil de zorgverzekeraar?
Innovatieroutes

Bron: https://watwildezorgverzekeraar.nl/

https://watwildezorgverzekeraar.nl/


Innovatieroutes

De overheidsroute

Bron: Livind thuismonitoring 



• Vaak moet nieuwe zorgprestatie aangevraagd worden bij NZa
• Belang van wetenschappelijke evaluatie
• Draagvlak beroepsgroep nodig
• Zorginstituut Nederland adviseert over opname in basispakket
• Langdurig, complex en kostbaar traject

Innovatieroutes

De overheidsroute - aandachtspunten



Innovatieroutes

Gemeenteroute

Bron: www.wehelpen.nl

BURGE
R

http://www.wehelpen.nl/


• De innovatie moet bijdragen aan zelfredzaamheid, ondersteuning 
van mantelzorgers en/of lagere kosten 

• (tip: gebruik de Zelfredzaamheids-Matrix) 
• Zoek uit hoe de betreffende gemeente inkoopt: 

• Direct of via een zorgaanbieder
• Individueel of samen met andere gemeenten

• Houd rekening met de speerpunten van de betreffende gemeente
• Gemeentes hebben ook economisch belang: groei van het lokale 

bedrijfsleven

Innovatieroutes

De gemeenteroute - aandachtspunten

https://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/


• de overheid bepaalt wat er is verzekerd (de zorginhoud), de 
verzekeraars bepalen waar en hoe de zorg wordt geleverd (de 
aanbiedingsvorm)

• zorgverzekeraars sturen op “de beste zorg voor de laagste 
prijs”, dit kan dus de aanbiedingsvorm met of zonder de 
innovatie zijn!

Innovatieroutes

Zorginhoud vs aanbiedingsvorm



• Zijn patiënten bereid om zelf voor uw innovatie te betalen? -> 
consumentenroute

• Is de zorgaanbieder of gemeente bereid om (structureel!) uit eigen 
middelen in een innovatie te investeren?  -> aanbiedersroute of 
gemeenteroute

• Zo niet: komt de zorg die met de toepassing wordt geleverd in aanmerking 
voor vergoeding? 
-> verzekeraarsroute of gemeenteroute

• Zo niet: ->  overheidsroute

Innovatieroutes

Wanneer kiest u voor welke route? 
(globaal!)



De werkelijkheid
Innovatieroutes

Complexer naarmate innovatie aanbieders, 
domeinen en schotten overstijgt





aar kan ik de pot met 
goud vinden?



Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

• Digitale zorg in vogelvlucht
• Declareren van digitale zorg
• Zorgsectoren
• Extra stimuleringen digitale zorg
• Ruimte voor zorgverzekeraars
• Samenwerken bij inkoop van ICT
• Toelichting begrippen
• Wegwijzer 



Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

Per sector



Overig

https://www.zorgvoorinnoveren.nl/

https://www.zorgvoorinnoveren.nl/


Overig

https://www.zorgvannu.nl/sites/www.zorgvannu.nl/files/publicaties/00563_zorgvannu_waaier_digiregelingen_aangepast_web.pdf

https://www.zorgvannu.nl/sites/www.zorgvannu.nl/files/publicaties/00563_zorgvannu_waaier_digiregelingen_aangepast_web.pdf


Overig

Bron: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-implementatie-en-opschalingscoaching/

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-implementatie-en-opschalingscoaching/


elke vragen heeft u 
nog?

Sander Holterman
S.Holterman@windesheim.nl
LinkedIn / Twitter
088-469 9083

http://windesheim.nl
https://www.linkedin.com/in/sander-holterman-552b99a
https://twitter.com/san_ders

