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De V&D-aanpak 
De zorg - zowel de cure als de care - wordt onder druk gezet door zijn omgeving. De tarieven 
moeten omlaag, en dus moeten we bezuinigen. Toch?

Het punt is alleen dat bezuinigen in de regel niet leidt tot bezuinigingen. Bijna altijd leidt het 
tot verplaatsing van de kosten. De bezuiniging van de één leidt tot extra kosten van de ander. 
Een afdeling kiest voor het 80/20-principe, alle afwijkingen worden er niet meer afgehandeld. 
Die melden zich dus ergens anders in de organisatie. Door de bezuinigingen ontstaan er 
wachtlijsten en wachtrijen en die kosten natuurlijk ook gewoon geld. Strakke processen leiden 
tot hoger ziekteverzuim van vakmensen, en zo zijn er meer consequenties te noemen. 

Bezuinigen leidt zelden tot bezuinigingen, maar kwaliteitsverbetering wel. Als we alles (?) in 
één keer goed doen, dan besparen we heel veel geld. En als we ook nog eens elke keer meteen 
de goede dingen doen, dan besparen we helemaal veel. Als je wil bezuinigen, dan moet je 
(nog meer?) sturen op kwaliteit. Denk aan Lean.

Maar eigenlijk is het nog veel fundamenteler. Klanten gaan naar de Action, de H&M en de 
Primark, omdat die heel goedkoop zijn. En denk je dat die de hele dag bezuinigen? Welnee! 
Die hebben flink geïnvesteerd om dat voor elkaar te krijgen. Die hebben een visie ontwikkeld 
en die visie hebben ze rücksichtslos uitgevoerd. En natuurlijk hebben ze als gevolg daarvan 
een heleboel kosten bespaard en zijn ze heel erg kostenbewust. Maar ze hebben niet bezuinigd.

Als we in de zorg lagere tarieven willen bewerkstelligen, dan moeten we niet gaan bezuinigen. 
Dat helpt niet. Als we lagere tarieven willen hanteren, dan moeten we visie hebben. Hoe ziet 
onze ‘supply chain’ eruit? Welke kwaliteit willen en kunnen we leveren, tegen welke prijs? Hoe 
draagt iedere afdeling en iedere medewerker bij aan het leveren van die kwaliteit/prijs- 
verhouding? Bezuinigen kan nooit het hele plan zijn. Dat werkt niet.

Lagere tarieven vergen een heuse strategie. Met een heldere visie, maar ook met een centrale 
visie: zo gaan we het doen! Met centraal beleid, centrale besturing en centrale besluitvorming. 
Gebaseerd op heldere principes, die voortdurend worden toegepast. Strategie-executie is de 
kritieke succesfactor: kort-cyclisch sturen. Beleid geldt voor iedereen en wordt afgedwongen. 
We hebben een doeltreffend veranderportfolio. We verhogen de budgetten voor IT ingrijpend, 
want IT is een belangrijk hulpmiddel. En we sturen op het proces, de keten en/of de ‘klantreis’. 
We geven vakmensen de ruimte om hun vak uit te oefenen, maar wel binnen procesgrenzen. 
Er is geen plaats meer voor afdelingen met een eigen werkwijze of voor maatschapjes, die 
zich niet aan de standaards willen houden.

Bezuinigen werkt werkelijk nooit, maar als je echt lagere tarieven wilt kunnen hanteren, dan 
is er maar één weg: Visionair & Doortastend.
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Bezuinigen leidt zelden tot bezuinigingen

op big data-analyse. De regelgeving is nu vooral 
toegespitst op dataverzameling, maar moet meer 
richting datagebruik (bundeling!) en data-analyse 
(algoritmen, categorisering, wegingsfactoren) 
worden uitgebreid. 

Achter een privacyscherm
Privacy hindert de opsporing en bestrijding van 
fraude, stellen Openbaar Ministerie en fraudeon-
derzoekers in de zorg. Zo koppelden overheden, 
financiële clubs en (zorg)verzekeraars recent – on-
der regie van het OM - hun ‘big data’ aan elkaar 
voor tracering van criminaliteit in Rotterdam-
Zuid. Er werden grote netwerken van zorgfraude 
getraceerd, en banden met drugscriminaliteit. 
Zorgverzekeraar DSW had echter getekend voor 
privacy en kon de getraceerde malicieuze klanten 
niet direct aanpakken.
FDEC-onderzoekers hebben het sterke vermoeden 

dat fraudeurs goede zaken doen ‘achter het scherm 
van de privacy en het medisch beroepsgeheim’.

Verboden terrein
Spookzorg is zelfs alleen op te sporen met verder 

onderzoek van databestanden, materiële controles 
en audits. Momenteel mogen verzekeraars patiënt-
dossiers uitsluitend bij hoge uitzondering onder-
zoeken. Het anonimiseren van deze data, om ze op 
veel grotere schaal te gebruiken om frauduleuze 
zorgverlening te bestrijden, zou een optie zijn, 
maar stuit op verzet van privacybeschermers. 
Waarschijnlijk blijven digitale patiëntdossiers van 
zorgverleners ‘in principe’ verboden terrein voor 
big data-fraudeonderzoek, maar wellicht komen 
er nieuwe technologische oplossingen om zorg-
data te anonimiseren voor analyse van fraude-
patronen. 

Fraude bestrijding versus  medisch beroeps geheim

Zorgfraude is eenvoudig te traceren 
dankzij big data
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