Reactie op de belangrijkste zeven aanbevelingen

Uitkomstbekostiging, nog een lan
Het iBMG heeft recent een rapport uitgebracht over de haalbaarheid van uitkomstbekostiging in 2020. De conclusie
is dat dit niet haalbaar is, maar dat het wel mogelijk is om belangrijke stappen in de goede richting te zetten.
Jan Erik de Wildt van De Eerstelijns heeft als panellid deelgenomen aan de plenaire bespreking en reageert op de
zeven belangrijkste aanbevelingen in het rapport vanuit eerstelijns perspectief.
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Tijdens het vijftiende Clingendael
European Health Forum op 25
maart jongstleden is het iBMGrapport over uitkomstbekostiging
gepresenteerd. Opdrachtgever is
AmCham pharmaceutical committee, onderdeel van de Amerikaanse
Kamer van Koophandel die de handelsbetrekkingen tussen de VS en
Nederland op brede wijze faciliteert,
ondersteunt en de ambitie heeft om
op het gebied van de gezondheidszorg jaarlijks een baanbrekend rapport te publiceren.
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ziekenhuizen en V&V, belemmert de
Reactie 7
kwaliteitsdoelstellingen en ondersteunt
het “silo-denken”. In de eerstelijnszorg
is de ICT-infrastructuur gefragmenteerd
(advies O&i SIRM december 2014). De
noodzakelijke investering is een rand
voorwaarde en is een van de belang
rijkste blokkades om de eerstelijnszorg
te faciliteren als fundament voor een
solidair en toegankelijk zorgsysteem.
Maar ook om uitkomstbekostiging mo
gelijk te maken. Het uitblijven van be
sluitvorming en investeringen vertraagt
de doorontwikkeling van het zorg- en
welzijnssysteem.
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Early adopter-patiën
ten hebben al devices, beslissen al sa
men over hun individueel zorgplan
en nemen verantwoordelijkheid voor
preventie, diagnostiek en onderdelen
van de zorg. Maar het is mogelijk om
de grote groep in beweging te brengen
door zelfmanagement te faciliteren met
(indirecte) financiële voordelen, zoals
kortingen op eigen bijdrage, preven
tieactiviteiten of aanschaf van hulpmid
delen. Daarvoor is het noodzakelijk dat
ook verzekerden meerjarenpolissen
kunnen afsluiten, waardoor zorgver
zekeraars voordeel kunnen behalen.
Tot slot zou de NPCF de naam kunnen
wijzigen in Nederlandse Participerende
(zorg)Consumenten Federatie om daar
mee de emancipatie van patiënt naar
participerende zorgconsument taalkun
dig weer te geven. <<
Jan Erik de Wildt, directeur De Eerstelijns

Het volledige rapport is beschikbaar via
www.amchampc.org
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In 2014 is een rapport met betrekking tot het
functioneren van de Zvw gepubliceerd dat de
discussie heeft geopend over de omissies in het
risicovereveningsmodel.

