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het inhoudelijke focus op de regionale 

agenda. 

Het leert ook dat cijfers per domein (al-

leen huisartsenzorg of alleen zieken-

huiszorg) slechts een deel van het ver-

haal vertellen. Juist de samenhang (lees 

optelsom) laat zien wat het financieel 

resultaat is op de keten. Het kader eer-

stelijnszorg is op ongeveer € 3,5 miljard 

vastgesteld. Aangezien de ZIO-regio 

1/100 van Nederland is, komt dit neer 

op € 35 miljoen voor de regio. Hierop 

wordt bijna € 18 miljoen aan transmu-

rale besparingen gerealiseerd, waarbij 

de substitutie sterk samenhangt met de 

zorgketens. 

Hebben we dan nog steeds debat over 

de waarde van ketenzorg?

Hopelijk kan Vektis deze cijfers lande-

lijk ter beschikking gaan stellen, zodat 

we weten waar we het over moeten 

hebben in de eerste lijn! <<
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meinen. Hierbij is alleen de farmaceu-

tische uitgave een post die huisartsen 

kunnen beïnvloeden. 

Lessen
Wat valt hieruit te leren? Bovenal dat 

het bijzonder informatief is om zo’n re-

gionaal Vektis-overzicht te hebben. Dat 

laat zien dat er (regionaal) een hoop te 

winnen valt bij bijvoorbeeld specialisti-

sche GGZ en farmacie. Daarmee brengt 

Al jarenlang houdt de verzekeraar de 

ZIO-regio voor dat deze duur is, ge-

koppeld aan een dringend verzoek om 

de kosten naar beneden te brengen. 

De regiospiegel van Vektis werpt een 

iets ander licht op die zaak. Deze laat 

zien dat de huisartsenkosten weliswaar 

hoger zijn dan verwacht (€ 22,- per in-

geschreven patiënt), maar dat de zie-

kenhuiskosten flink lager uitvallen dan 

verwacht (€ 127,- per patiënt) (figuur 1). 

Per saldo dus een besparing van € 105,- 

per inwoner en in totaal 17,8 mille per 

jaar voor de regio.

De extra kosten van de huisarts komen 

voornamelijk voort uit verrichtingen die 

specialistische zorg substitueren. Be-

halve bij chirurgie, zijn de besparingen 

aan de kant van het ziekenhuis gere-

aliseerd bij cardiologie, longziekten en 

interne geneeskunde. Gebieden die één 

op één aan de ketens gerelateerd zijn 

(figuur 2). Overigens komen de totale 

kosten in de regio nagenoeg overeen 

met de verwachte kosten. De besparing 

in de transmurale as wordt tenietgedaan 

door overschrijdingen op andere do-

Iedere huisarts beschikt over de praktijkspiegel van Vektis. Bij wijze van pilot heeft Vektis een regiospiegel 

ontwikkeld, waarbij alle kosten in een regio worden afgezet tegen de verwachte kosten. Dit leverde voor de   

ZIO-regio voor het eerst een overzicht van alle kosten én verrassende inzichten op. 

Transmurale winst in de regio

Figuur 1:  Gemiddelde kosten per ingeschreven patiënt (laatst bekende jaar)
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Uw gebundelde praktijken

Verwacht voor uw patiëntenpopulatie

Figuur 2:  Overzicht verschil percentage patiënten onder behandeling specialist in uw gebundelde 
              praktijken t.o.v. verwacht (2014) (voor landelijk meest gedeclareerde specialismen)
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