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De experimenteerfase voorbij 

 



Afbreukrisico’s & Oplossingen 

• Vorm groepje van (max.) 5 personen. 

• Noteer 3 afbreukrisico’s 

• Bedenk oplossingen op het formulier van een 
andere groepje 

 

• Plenaire terugkoppeling 



AFBREUKRISI

CO 

OPLOSSING 



Afbreukrisico’s 

• Geen ‘trekker’ / capaciteit 

• Dokters denken in oplossingen… 

• Veel overleg zonder resultaat 

• Onduidelijkheid beoogde doelstellingen 

• Geen afspraken over monitoring op 
doelstellingen 

• Beschikbaarheid data 

• Geen gezamenlijke afspraken over bekostiging 

 

 

 

 



Niemand die zich vastbijt…. 



“De vergeten voorbereiding” 



Veel overleg zonder resultaat 



Doelmonitoring 



Gezamenlijke afspraken over 
bekostiging 



Verlies van enthousiasme 





Waarom Samendraads? 



Context  



Voorbeeld uit  de praktijk 



Intentie 

• Verlaging van zorgkosten door 
taakherschikking en zorgverschuiving.  

• Zorg verlenen waar die hoort en past.  

 



Aanpak 

 
 

 



Proces: 2016 

• 1ste lijns optometrie praktijk gestart  

• Regionale schets voor oogzorgsubstitutie 
• Orienterend gesprek met verschillende 

zorgverzekeraars over continuiteit, uitbreiding en 
duurzame financiering van praktijk / plan . 

• Steun gevraagd: Oogzorgpunt vraagt Zorggroep bij 
verdere bekendmaking/uitrol onder huisartsen. 

• Concept schets oogzorgsubstitutie ingebracht bij 
Zorggroep. 

 

 

 

 



Proces: 2017 

• Overleg met verschillende stakeholders 
resulteert in een werkgroep. 

 

• Verkenning kwartaal 2 en 3  

 

• Terug bij af? optometrist trekt zich terug.  
 

 



Proces: 2018 

• Werkgroep zonder optometrist. 

• Samendraads kiest voor een data-gedreven 
aanpak 

• Meetplannen 

• Aanhaking team Verkoop (ziekenhuis) en 
zorgmanager vakgroep oogheelkunde. 

• Informeel bijpraten optometristen  

 

 



Triple Aim en uitkomstdoelen 

Ervaren 
kwaliteit van 

zorg 

Kostenverlaging Betere gezondheid 
 Betere kwaliteit van 

zorg 

Enquête  

Patiëntervaringen 

90% van de behandelde 

patiënten beoordeeld de 

zorg ≥7 

Enquête ervaren 
samenwerking optometrist, 

oogarts en huisarts 

90% van professionals 

beoordeeld de 

samenwerking ≥7 

Afname # lichte DBC’s 

en gerelateerde 

zorgkosten (zie BC) 

Kostenbespari
ng door 

taakherschikki
ng 

Afname eenmalige 
consultaties 2de lijns 

oogzorg 

# e-consultaties 

gerelateerde zorgkosten 

(zie BC) 
# secundaire 

verwijzingen 

gerelateerde zorgkosten 

(zie BC) 



Procesdoelen en indicatoren 
 3 uitkomstdoelen 

Toegankelijkheid 
zorg 

max. 20 werkdagen 

Daling wachttijd  1ste 
verwijzing 

oogheelkunde 

toegangstijd 1ste lijns 
optometrie na 

verwijzing 
100% binnen 5 

werkdagen 

E- consult 

% e- consultaties 
tussen optometrist en 

oogarts 

10% van de naar de 

optometrist 

verwezen patiënten  

% Verwijzingen naar de 
1ste lijn optometrist 

80% van de patiënten 

(=2819) 

% Secundaire verwijzingen 
2de lijns oogzorg 

Monitoren herhaalfactor 

consulten 1ste lijn 

optometrist 

10% verwijzingen na 

consultatie 1ste lijn 

optometrist 

Verwijzingen  



Proces: 2018 

• Werkgroep zonder optometrist. 

• Samendraads kiest voor een data-gedreven 
aanpak 

• Meetplannen 

• Aanhaking team Verkoop (ziekenhuis) en 
zorgmanager vakgroep oogheelkunde. 

• Informeel bijpraten optometristen  

 

 



Voorbij de experimenteerfase bij 
taakherschikking ‘over de muren heen’ 

• Medisch inhoudelijke afweging 

• Een gedegen aanpak 

• Werkgroep volledig in samenstelling 

• Een trekker in de aanloop van het project 
 

 

 



Voorbij de experimenteerfase bij 
taakherschikking ‘over de muren heen’ 

• Lerend netwerk  

• Verkleinen van afbreukrisico’s  

 

Dat is de reden waarom je je als netwerk 
organiseert: het experimenteren voorbij 
omdat er een gedeelde 
verantwoordelijkheid wordt gevoeld.  

 



www.Samendraads.nl  

http://www.samendraads.nl/

