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De onverminderde toename van mensen met diabetes type 2 vraagt om brede
maatschappelijke samenwerking en aanpak om een trendbreuk te realiseren

Prognose prevalentie diabetes type 2 (2015-2040)






1.400.000

In de afgelopen 30 jaar is de prevalentie van
diabetes bij mannen toegenomen met 140%, voor
vrouwen met ongeveer 50%

1,4M

1.200.000

Volgens prognoses van het RIVM zal de prevalentie
naar verwachting tussen 2015 en 2040 toenemen
met 34%

1.000.000

1,0M

800.000

Dit is deels te wijten aan demografie, met name aan
de vergrijzing. Daarnaast speelt ongezonde leefstijl
een rol in de toename
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200.000

In 2015 had ~6,0% van de bevolking diabetes
type 2, de verwachting is dat in 2040 ~7,6%
van de hele bevolking diabetes heeft

Totaal

Bron: VTV-2018
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Het programma 2diabeat is als onderdeel van het Preventieakkoord gelanceerd
om deze uitdaging aan te pakken

Preventieakkoord

Programmateam

Opgave 26 uit het Preventieakkoord
26. In 2019 zal een kwartiermaker met een breed draagvlak van
relevante partijen die actief zijn op het gebied van diabetes
mellitus type II aan de slag gaan om de naleving van
bestaande richtlijnen te verbeteren en op basis van de vele
bestaande interventies en programma’s te komen tot een
breed gedragen, integrale aanpak op een gezonde leefstijl
voor mensen met overgewicht of obesitas en diabetes mellitus
type II binnen bestaande kaders. De mogelijkheden om door
middel van meer aandacht voor gezonde voeding, voldoende
bewegen en gedrag, overgewicht en diabetes mellitus type II
tegen te gaan, worden hierin meegenomen.
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Essentieel is de
betrokkenheid van een
‘coalition of the willing’

Het doel van 2diabeat is het realiseren van een trendbreuk van de onaanvaardbare
groei van het aantal mensen met diabetes en de kosten voor de maatschappij
Doelstellingen programma 2diabeat (2020-2027)
• Een trendbreuk van de toename van het aantal mensen met diabetes type 2
• Landelijk impact model waar regionaal aan gespiegeld wordt
• Maatschappelijk bewustzijn over de inzet van leefstijlinterventies
• Van een medische richtlijn nu naar een breder palet aan interventies* gericht op
leefstijlbevordering en terugdringen van prevalentie en waar nodig verdieping van
bestaande richtlijnen hierop
• Landelijke learning community of practice
Prevalentie DM2

Prognose RIVM
Doel: trendbreuk in toename DM2

* Een interventie is een (op zichzelf staande) set van activiteiten gericht op een
segment met als doel een gedragsverandering te realiseren en bestendigen.

Tijd

2diabeat wordt gesteund en omarmd door het Nationaal Preventieakkoord
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Na de voorbereiding in de kwartiermakersfase start het programma in 2021

Kwartiermakersfase (2020)
Ontwerpfase
Inventariseren

Aanpak ontwerpen

Programma (2021 – 2028)

Realisatiefase

Versnellingsfase

Selecteren

Segment 1

Verdiepen

Segment 2

Configureren

Verdiepen

Segment 3

Implementeren

Configureren

Verdiepen

Enzovoort..
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Evalueren

Implementeren

Configureren

Verdiepen

Opschalen

Evalueren

Implementeren

Configureren

Opschalen

Evalueren

Implementeren

Opschalen

Evalueren

Opschalen

Werkwijze ontwerp- en
realisatiefase

Aanpak ontwerpfase en realisatiefase

Kwartiermakersfase (okt. 2019 – dec. 2020)

no
m
Wo
o

1

Bepa a ld
medicijngebruik2

PCOS,
coelia kie,
hemochroma tose,
reuma ,
COPD

Hypertensie

Vetstofwisselings- Leeftijd
>40
stoornis

Stress

Voorma lig
predia betes

Zwa ngerscha psdia b.
/ ba by >9lbs

Voeding
< norm

Risicofa ctoren

Slechte
(kwa liteit)
sla a p

Syrisch

La ge
opleiding/
inkomen

Overgewicht

Beweging
< norm

Roken

Regelma tig
a lcohol

Moeder met
zwa ngerscha psdia b.
Menopa uze

Fa milie
met DT2

Eritrees
Chinees

uis
Th

ge

vin
g

Ontwerpfase

Surina a msHindoesta a ns

Ma rokka a ns

Inventarisatie rond concentratie van
risicogroepen (o.b.v. risicowiel)

Realisatiefase
Selectie pilotomgevingen
 Concentratie risicogroepen
 Samenwerkingsverband
 Aanjager

Turks

Werkomgeving

2

Identificeren burgertypen binnen het
gekozen segment o.b.v. behoeften,
voorkeuren en gedragingen
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Inventarisatie omgevingen (dorp, stadsdorp/wijk
en bedrijfsomgevingen) met een goede
organisatiegraad (samenwerkingsverbanden) en
een potentiële aanjager

Configureren aanpak in de omgevingen
•
Analyse omvang burgertypes in de regio
•
Burgertypes verdiepen met
focusgroepen
•
GAP-analyse tussen behoeften en
voorkeuren burgertypes en aanbod in
de omgeving
•
Actorenanalyse van (gewenste)
betrokken partijen en hun rol
•
Afstemmen aanpak met actoren in de
omgeving
•
Inrichten sparkles (inclusie, bevorderen
behoud, etc.) in de omgeving
•
Inrichten meetmethodiek en uitvoeren
nulmeting

Leefstijl duurzaam
aanpassen
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Opstellen onderbouwde integrale aanpak die
in een omgeving geconfigureerd kan worden
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Start pilots

2diabeat biedt meerwaarde in/voor een omgeving op drie manieren

Wij ‘lichten het aanbod op’
Opties voor activiteiten

Wij brengen ’sparkles’ aan

Wij brengen actoren in stelling
aanjager

Opties voor activiteiten

+
…

Huisarts/
POH

Apotheek
Diëtist
Fysio

Bibliotheek
Moskee/
kerk/ …

Verloskund ige

Multimed ia

Buurthuis
Buurtc oac h

In het
park
Supermarkt
Op straat

Sparkle is een motiverende activiteit om
de ‘veranderingsbeweging’ aan te jagen
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GGD

Maatsc happ elijk
werkster

Aanjager kan onafhankelijk zijn, maar ook
actor in de omgeving zijn

Aanpak voor doelgroepen

Hoe kijken wij naar de risicoprofielen?

Mensen met verhoogd risico

Mensen met prediabetes

Mensen met diabetes type 2

Glucose 6,0-6,9 mmol/L

Glucose 7,0+ mmol/L

'omkeerbaar’

no
m
Wo
o

Bepa a ld
medicijngebruik2

PCOS,
coelia kie,
hemochroma tose,
reuma ,
COPD

Hypertensie

Vetstofwisselings- Leeftijd
>40
stoornis

Voorma lig
predia betes

Overgewicht

Beweging
< norm

Stress

Zwa ngerscha psdia b.
/ ba by >9lbs

Voeding
< norm

Risicofa ctoren

Slechte
(kwa liteit)
sla a p

Syrisch

La ge
opleiding/
inkomen

Roken

Regelma tig
a lcohol

Moeder met
zwa ngerscha psdia b.
Menopa uze

Fa milie
met DT2

Eritrees
Chinees

ui s
Th

ge

vin
g

(pancreas functioneert nog goed)

Surina a msHindoesta a ns

Ma rokka a ns

Turks

Alleen
orale
Zonder
medicatie
medicatie

Werkomgeving

Orale
medicatie
+ insuline

Met 2diabeat zetten we in op het opsporen, voorkomen en omkeren
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Alleen
insuline

'onomkeerbaar’
(pancreas
functioneert
niet goed meer)

Risicoprofielen o.b.v. medische factoren en achtergrondkenmerken

40-plussers met overgewicht
en een etniciteit waarbij
diabetes type 2 relatief vaak
voorkomt

40-plussers met een
laag opleidingsniveau
en ernstig overgewicht

Mensen die werken in
ploegendienst

Mensen met
geïdentificeerde
prediabetes

Vrouwen met
(voormalige) zwangerschapsdiabetes

Mensen met diabetes
type 2 maar nog zonder
(diabetes)medicatie

Mensen met diabetes
type 2 met orale
medicatie met een
laag opleidingsniveau

Mensen met diabetes
type 2 met orale
medicatie en een
etniciteit waarbij
diabetes type 2 relatief
vaak voorkomt

Overige mensen met
diabetes type 2 en orale
medicatie (zonder een
etniciteit waarbij diabetes
type 2 relatief veel voorkomt
en niet laag opgeleid)

Mensen met diabetes
type 2 die insuline
toedienen
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Vanuit deze groepen kan de omvang van deze groepen worden gemonitord

Mensen met verhoogd risico

Mensen met prediabetes

Mensen met diabetes type 2

Glucose 6,0-6,9 mmol/L

Glucose 7,0+ mmol/L

1.131.000

1.069.820

aantal personen

aantal personen

'omkeerbaar’

(pancreas functioneert nog goed)

Zonder
medicatie
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Alleen
orale
medicatie

Alleen
Orale insuline
medicatie
+ insuline

'onomkeerbaar’
(pancreas
functioneert
niet goed meer)

Er ontstaan echter geen homogene groepen door te segmenteren op basis van
achtergrond- en medische kenmerken. We gaan uit van enkele uitgangspunten:

• Het individu met zijn/haar taken in zijn/haar omgeving staat
centraal vanuit een integrale kijk
• Niet iedereen is gelijk, differentiatie in aanbod en aanpak is nodig
om aan te sluiten bij behoeften, gedragingen en voorkeuren van
het individu

UITGANGSPUNTEN

• We gaan uit van een omgeving (wijk, buurt, regio of bedrijf)
waarop de aanpak in relatie tot doelgroepen wordt
geconfigureerd
• De aanpak is breder dan zorg en vraagt betrokkenheid van
diverse actoren in de omgeving van het individu
• De aanpak behoeft regionale aanjagers en een goede
organisatiegraad om succesvol te zijn
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TAKEN

De aanpak gaat uit van het individu met zijn/haar taken in zijn/haar omgeving

Multiproblematiek
(bijv. schulden)
aanpakken

CONCEPT

In de 2diabeat aanpak heeft het individu taken waar hij al dan
niet met ondersteuning aan moet werken. Deze taken dienen
voltooid te worden om het aanmeten van een gezonde
leefstijl te laten slagen

Leefstijl duurzaam
aanpassen

…

Op individueel niveau wordt de aanpak geconfigureerd naar
het risicoprofiel1 waartoe een individu behoort en naar zijn
sociaal-economische status en waarden2. Aan de hand van
deze dimensies kunnen verschillende burgertypen worden
geïdentificeerd.

status
waarden
gezondheidsvaardigheden

In de omgeving van een individu onderscheiden we zijn
woonomgeving, werkomgeving en thuissituatie. In deze
omgeving identificeren we een circle of contact, een zo
compleet mogelijk overzicht van de plaatsen waar individuen
benaderd kunnen worden

OMGEVING

INDIVIDU

risicoprofiel

1Risicoprofielen
2”Een
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opgesteld en onderbouwd door 2diabeat, 2020
profilering van cliënttypen met zorgmentality”, Motivation 2017
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Expertbijeenkomst Impactmodel
Doel van de expertbijeenkomsten:
 Het in beeld brengen van onderscheiden partijen die een investering (kunnen)
leveren bij het inzetten van leefstijlinterventies om de opmars van DM2 te
stoppen.
 Het in kaart brengen van de mogelijke maatschappelijke en economische
opbrengsten van deze inzet en de wijze waarop we dit kunnen berekenen.
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Opbrengst expertmeeting Impactmodel 16 dec

• Laten we breder kijken dan de partijen uit de zorg zelf.
• Betrek naast korte en middellange termijn ook de lange termijn.
• Langer gezond leven is een belangrijke uitkomst en verdere verdieping op passende
indicatoren is nodig.
• Denk na over consequenties van langer gezond leven voor pensioenkosten en
zorgkosten.
• Betrek ook stakeholders als voedingsmiddelenindustrie, retail en farma, incl. de effecten
van een ‘Gezondheidseconomie’.
• Betrek ook werkgevers vanuit hun belang van een gezonde werknemer.
• Maar ook arbeidsproductiviteit en de waarde van langer gezond leven voor mensen
zelf die niet ‘te innen’ is in euro’s.
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Stakeholder
Doelgroep

Inbreng Interventie Uitkomst

Indicator

Tijd, Geld

Gezondheidswinst
Hogere kwaliteit van leven
Minder tijdsbesteding eigen zorgproces

Positieve Gezondheidswinst x monetaire waarde

Minderkosten eigen bijdragen, eigen riciso etc.

Mensen met (pre)diabetes of
verhoogd risico

QALY winst x QALY waarde
Tijdwinst x tijdprijs

Zorgverzekeraar

Tijd, Geld

Minder kosten eigen zorg
Hoger inkomen
Gezondheidswinst
Hogere kwaliteit van leven
Minder tijdsbesteding zorgproces
Gezondheidswinst
Hogere kwaliteit van leven
Efficiëntere bedrijfsvoering
Verhoging werkplezier
Efficiëntere bedrijfsvoering
Verhoging werkplezier
Efficiëntere bedrijfsvoering
Verhoging werkplezier
Minderkosten Zvw

Zorgkantoor

Tijd, Geld

Minderkosten Wlz

Gemeente

Tijd, Geld

Minderkosten Wmo

Rijksoverheid

Tijd, Geld

Gezondere samenleving
Afbuiging macro kosten sociale zekerheid
Minderkosten uitkeringen arbeidsongeschiktheid
Gemiddelde toegenomen levensverwachting x gemiddelde
Meerkosten AOW

Werkgever

Tijd, Geld

Minder verzuim
Hogere productiviteit

Naasten, mantelzorgers

Tijd, Geld

Vrijwilligers

Tijd

Eerstelijn

Tijd, Geld

Leefstijlaanbieder
Tweede lijn

Tijd, Geld
Tijd, Geld

(incl. GGD)

Pensioenfondsen
Farmaceutische industrie

Tijd, Geld
Tijd, Geld

Levensmiddelen industrie
Retail

Tijd, Geld
Tijd, Geld

Hogere / lagere pensioenuitgaven
Minder omzet diabetes medicatie
Meer omzet medicatie tbv gezonde
interventies
Meer omzet gezonde levensmiddelen
Meer omzet gezonde levensmiddelen

Modaal inkomen x gemiddeld extra FTE %
Positieve Gezondheidswinst x monetaire waarde
QALY winst x QALY waarde
Tijdwinst x tijdprijs
Positieve Gezondheidswinst x monetaire waarde
QALY winst x QALY waarde
Tijdwinst x tijdprijs
Werknemerstevredenheid, minder verzuim, minder verloop
Tijdwinst x tijdprijs
Werknemerstevredenheid, minder verzuim, minder verloop
Tijdwinst x tijdprijs
Werknemerstevredenheid, minder verzuim, minder verloop
Declaratiegegevens Zvw
Bestaand onderzoek
Lopende monitors
Declaratiegegevens Wlz
Bestaand onderzoek
Lopende monitors
Declaratiegegevens Wmo
Bestaand onderzoek
Lopende monitors
Afbuiging macro uitgaven zorg en welzijn

AOW uitkering per jaar
Voorkomen verzuim x tijdprijs
Hogere productiviteit x tijdprijs
Gemiddelde toegenomen levensverwachting x gemiddelde
pensioenuitkering per jaar
?
?
?
?
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Impactmodel
V0.2

Impactmodel V02

Inbreng

Doelgroep

Toegevoegde waarde

Interventie
Tijd

Eerstelijn

Samen de
opmars van
diabetes type 2
stoppen

Leefstijl
aanbieder

Doelgroep

 Gezondheidswinst
 Minder tijd eigen zorgproces

Eerstelijn

 Tijdwinst
 Toename werkplezier

Leefstijl
aanbieder

 Tijdwinst
 Toename werkplezier

Zorgverzekeraar
Geld
Gemeente

Interventies in
context

Gemeente

Rijksoverheid

Rijksoverheid
Werkgever
20

 Minderkosten Zvw

 Minder kosten Wmo
 Minder kosten uitkeringen
 Minder verzuim
 Hogere productiviteit

Impactberekening

Het meten van maatschappelijke impact
21

Social Return On Investment (SROI)
 Internationaal gevalideerde methode om de economische en
maatschappelijke waarde van een investering zichtbaar te maken.
Maakt stakeholders en hun belang inzichtelijk
Monetarisering van alle investeringen en opbrengsten
 Resultaat is SROI ratio met weging alle investeringen en opbrengsten

 Opbrengst proces: draagvlak en commitment stakeholders

22

SROI Methodiek
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SROI Impactberekening
Deze SROI Impactberekening geeft een eerste indruk van de maatschappelijke impact van
2diabeat over de periode 2020-2027. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van alles wat de
betrokken experts en stakeholders nu weten, vermoeden of aannemen. Plus allerhande bekende
bronnen, zoals bijvoorbeeld de berekeningen voor de SROI van Zelfzorg Ondersteund!.
Het gaat om de impact van de interventies zoals die door 2diabeat worden ‘aangezet’.
Dus niet om de impact van het 2diabeat programma op zich.
We beschouwen interventies in hun context, en we noemen dit configuratie. 2diabeat richt zich
namelijk niet alleen op de interventie (bijvoorbeeld een GLI) maar ook op de context waarin deze
tot stand komt. In deze context kunnen werkzame elementen ontbreken.
Ten aanzien van de doelgroep gaan we uit van alle inmiddels onderscheiden segmenten.
We werken met gemiddeldes over de hele groep.
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SROI Impactberekening
We gaan initieel uit van een periode van 8 jaar (2020 - 2027). We beschouwen daarna nogmaals
een periode van 8 jaar (2028 – 2035) om het lange termijn perspectief te schetsen.
We gaan uit van een conservatieve inschatting van de opbrengsten. Daartoe gebruiken we
relatief lage impactfactoren.
Ongetwijfeld is er nog veel te onderzoeken en te onderbouwen. Op de aannames zitten
logischerwijs nog behoorlijke bandbreedtes; aan alle stakeholders om deze aannames verder te
onderbouwen bij volgende iteraties.
Deze SROI Impactberekening is daarom ook vooral bedoeld als gezamenlijk gespreksmodel, om
gericht en gezamenlijk samen op zoek te gaan naar onderbouwing i.p.v. ieder voor zich. En om
een gezamenlijke, constructieve dialoog te starten met alle stakeholders over de impact van
2diabeat, de interventies die hiermee worden ‘aangezet’, én over de opschaling en structurele
bekostiging hiervan.
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SROI Impactberekening V02 - Aannames
Doelgroep
2020

2027

Mensen met diabetes type 2
Mensen met prediabetes
Succespercentage

1.070.000
1.100.000
48%

1.190.983
1.224.375
48%

Mensen uit doelgroep waarbij interventie een
duurzaam effect heeft
Bereik
Mensen bereikt

1.041.600
0%
-

1.159.372
10%
115.937
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SROI Impactberekening V02 - Aannames
Kentallen inbreng
16

Tijdsbesteding aan GLI CooL door patiënten per jaar

€

Gemiddeld tarief GLI pppj

https://www.leefstijlinterventies.nl/de-gecombineerde-leefstijl-interventie-gli/

393,60

6,8

Tijdsbesteding GLI progfessional pppj

uur

Nza tarieven 2019

uur

https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/gli-hoe-zijn-de-tarieven-voor-de-gli-tot-stand-gekomen

Kentallen waarderingen:
Tijdprijs zorgprofessionals eerstelijn

€

63

gemiddeld per uur

Zorginstituut

Tijdprijs leefstijlaanbieders
Tijdprijs patiënten
QALY
Modaal salaris
Gemiddelde kosten uitkering

€
€
€
€
€

58
14
40.000
36.500
27.375

gemiddeld per uur
gemiddeld per uur
per jaar
per jaar
per jaar

Integrale kostprijs, Nza 2019
Zorginstituut
Zorginstituut
CPB 2020
CPB 2020

Kosten uitkeringen a.g.v. DM2

kosten uitkeringen a.g.v. DM2 gemiddeld pppj

€

2.700.000.000 per jaar

€

Peters, Huisman, Schoonen, & Wolffenbuttel, 2017

2.523

pppj

Peters, Huisman, Schoonen, & Wolffenbuttel, 2017 en CBS, 2019

kosten werkgever per dag

TNO, 2016

Per Nederlander per jaar

Rijksbegroting 2020

Kosten verzuim

€

230

Gemiddelde kosten Zvw

€

2.931
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SROI Impactberekening V02 - Aannames
Waardering inbreng
Doelgroep
Tijd

€

168 pppj

Tijd

€

63 pppj

Tijd

€

394 pppj

Geld

€

20 pppj

Geld

€

4 pppj

Eigen tijdsbesteding interventie

Eerstelijn
Tijdsbesteding selectie, doorverwijzing

Leefstijl aanbieder
Tijdsbesteding interventie

Gemeente
Kosten faciliteren en coördineren

Rijksoverheid
Programmakosten 2diabeat

28

SROI Impactberekening V02 - Aannames

29

SROI Impactberekening V02 - Aannames
Waardering opbrengst
Impactfactor
Doelgroep
Kwaliteit van leven
Minder tijdsbesteding eigen zorgproces
Eerstelijn
Efficientere bedrijfsvoering
Verhoging werkplezier
Zorgverzekeraar
Lagere zorgkosten
Gemeente
Verhoogde zelfredzaamheid
Rijksoverheid
Besparing op uitkeringen
Werkgever
Minder verzuim
Hogere productiviteit

€
€
€
€
€
€

4.000 pppj
pppj
-

pppj
pppj

662 pppj
47

pppj

€

2.523 pppj

€
€

144 pppj
160 pppj

QALY winst x QALY waarde

Hoog

Tijdwinst x tijdprijs
Tijdwinst x tijdprijs
Werknemerstevredenheid, minder verzuim, minder verloop
Minderkosten Zvw

Hoog

Minderkosten Wmo

Middel

Minderkosten uitkeringen arbeidsongeschiktheid

Laag

Voorkomen verzuim x tijdprijs

Middel
Middel

Hogere productiviteit x tijdprijs
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Impact claim: Deadweight en Attributie
•

•

•

De berekende uitkomsten worden gecorrigeerd voor:
– de kans dat dit effect spontaan optreedt (deadweight);
– de kans dat dit effect toe te schrijven is aan inspanningen van
anderen (attributie).
De impactfactoren deadweight en attributie worden standaard
conservatief (hoog) gesteld.
Daarmee wordt overclaimen voorkomen.
Bijvoorbeeld:
als deadweight gesteld op 50% en attributie op 50% dan is de netto
impact van het effect waarmee gerekend wordt, dat niet spontaan
optreedt en alleen aan de desbetreffende innovatie is toe te schrijven,
25%.

SROI Impactberekening V02 - Aannames

32

SROI Impactberekening V02 - Resultaat

Totaal inbreng:

Totaal opbrengst:

€219M

€809M

SROI Ratio

3.7

2020-2027
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SROI Impactberekening V0.2
2020-2027
indicatoren/impact

Meer
Efficiënter
Meer
Meer
werkplezier werken zelfredzaamheid
productiviteit
€3M
€12M
Eerstelijn Gemeente
€3M
Werkgevers
€22M

stakeholder/outcome
output

SROI
Ratio

Doelgroep
€571M

3,7

Minder
ziekteverzuim
€10M

Hogere kwaliteit
van leven
€571M

Investering/input

Eerstelijn
€18M

Doelgroep
€49M

Gemeente
€6M

Leefstijl
aanbieders
€115M

Werkgevers
€0
Rijksoverheid
Zorgverzekeraar
€31M
€0

€

Zorgverzekeraar
€95M

Lagere kosten Zvw
€95M

Totaal inbreng:

Totaal opbrengst:

€219M

€809M

Waardering van inbreng en opbrengsten, in M€ over de periode 2020-2027

Uitkomst (vooralsnog) zonder waardering

Rijksoverheid
€118M
Besparing op
uitkeringen
€118M

Tijdwinst

We hebben een SROI…. en nu?

1
2
3
4
5
6

Wat zijn de key value drivers?
Wat zijn de 3 à 5 belangrijkste uitkomsten en voor wie?

Hoe robuust is de SROI? Wat is de bandbreedte?
Hoe stevig is de onderbouwing van de waarderingen?
Wat verder onderbouwen? Hoe komen we aan data? Welk onderzoeksdesign? Wie betaalt dat?

Wat is de businesscase per stakeholder?
Wat zijn de kosten en baten per stakeholder?

Wat is te kapitaliseren? Wat niet?
Welke uitkomsten zijn te vertalen naar een financieel contract? Welke niet?

Wat gebeurt er als er contractueel niets gebeurt?
Welke stakeholders hebben een ROI < 1? Wrong pocket problematiek?

Procesafspraken vervolg:
Hoe gaan we dit vastleggen in contractafspraken? Wie moeten daarvoor in overleg?
Op welke termijn?

Impactmodel ontwikkeling
Impactmodel

V0.2

V0.3

Bandbreedte

V0.1

Impact
berekening

Landelijk
Overall

Regionaal
Segment

Agenda

14:00

Voorstelronde

14:10

Toelichting 2diabeat programma

14:20

Impactmodel / gespreksmodel SROI
Achtergronden
Ingrediënten
Aanvullen, prioriteren, bronnen

15.15
15:30

Pauze
Toetsingskader Omkeerstrategieën
Bestaand instrumentarium
Effectmeting 2diabeat
Condities voor validatie en bekostiging

16:50
17:00

Afsluiten en vervolgstappen
Einde
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Effectiviteit van interventies
Stelsel, basisverzekering, erkenning
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ZVW – Zorginstituut NL
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MvT art. 67
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Pakketbeoordeling ZiNL

• Pakketcriteria ZiNL:
- noodzakelijkheid
- effectiviteit
- kosteneffectiviteit
- uitvoerbaarheid
• ZiNL beoordeelt relatieve effectiviteit: stand der wetenschap en
praktijk (EBM)
• Van randomised controlled clinical trail (RCT) tot praktijkervaring
• Evidence versus geloofwaardigheid
• EBM niet altijd RCT’s: tijdsverloop,
• Hoogste niveau bewijs bepalend: ‘passend bewijs”
• PICOT-vragen
• Betrokkenheid wetenschappelijke beroepsverenigingen en
patiëntenverenigingen
• Literatuurreview
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Voorwaardelijke toelating en snelle betaaltitel

• ZiNL-subsidieregeling veelbelovende zorg
- geclausuleerde toelating pakket
• Facultatieve maatwerk DBC MSZ
- maatwerk-dbc met lichte toets Nza
- bijvoorbeeld voor thuismonitoring COPD
- van doorlooptijd 1,5 jaar naar 4 weken
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Pakketkwesties
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Pkketkwesties diabetes 2 (2008)
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Erkenningstraject leefstijlinterventie RIVM
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Niveaus van erkenning

1. Goed beschreven (0 jr)
2. Goed onderbouwd (2 jr)
3. Effectief I, II, III (5 jr)
4. Herbeoordeling
Maar:
•

Complexe samengestelde interventie/gedrag relatie

•

Veel en gevarieerd aanbod met maatwerk compositie werkzame elementen

•

Actoren in stelling met regionale sparkle figuur
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