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Jaar van de Transparantie
Het ‘Jaar van de Transparantie’ is in volle gang. Er zijn vanuit de Federatie Medisch
Specialisten (Federatie) diverse projecten gestart om de informatie over de kwaliteit en
doelmatigheid van medisch-specialistische zorg verder vorm te geven. In deze nieuwsbrief
vatten wij voor u samen welke afspraken er ook alweer zijn gemaakt met het ministerie van
VWS, informeren wij u over de huidige stand van zaken, de projecten die van start gaan en de
rol van de wetenschappelijke verenigingen daarin.
Zorgakkoord
In 2013 sloten de Federatie Medisch Specialisten, de NPCF, de NVZ, de NFU, ZN en ZKN een
akkoord met het kabinet Rutte II over de kosten van de medisch-specialistische zorg tot en met
2017, ook wel Hoofdlijnenakkoord genoemd. In het akkoord is afgesproken dat de maximale
groei van medisch-specialistische zorg wordt teruggebracht naar 1,5% in 2014 en tot 1% voor de
periode 2015-2017. Dit levert een extra besparing op van ongeveer 1 miljard euro.
K&D-agenda
Voortvloeiend uit het Hoofdlijnenakkoord hebben de ondertekenaars van het akkoord zich
verbonden aan een gezamenlijk uit te werken kwaliteits- en doelmatigheidsagenda (de K&Dagenda). Deze agenda vormt het hart van het akkoord en is één van de in het akkoord
benoemde elementen die de sector ondersteunen bij het beperken van de groei. Het gaat hierbij
met name om een permanente en planmatige verbetercyclus van medisch-specialistische
aandoeningen. Dit houdt in dat de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen, zorginkoop en
zorgevaluatie onder de loep wordt genomen en verbeterd waar nodig. In de Raad Kwaliteit en in
de Algemene Vergadering van de Federatie is de K&D-agenda al regelmatig onderwerp van
gesprek geweest.
Veel projecten uit de agenda zijn al gaande, minister Schippers (VWS) heeft ons (en dus u)
gecomplimenteerd met de wijze waarop dit is opgepakt. Echter, zij is van mening dat er meer
kan en moet gebeuren, en dat we de patiënt hierbij moeten betrekken. In maart 2015 heeft
Schippers een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over het 'Jaar van de Transparantie'. Bij het
opstellen van de brief zijn we als Federatie betrokken geweest, waarbij we ons hebben gericht
op het behouden van de focus waarmee we al met alle partijen aan het werk zijn vanuit het
Hoofdlijnenakkoord. Op die manier houden we de inzet en bijdrage van alle partijen zo
overzichtelijk en efficiënt mogelijk.
Tijdens het ‘Jaar van de Transparantie’, lopende van maart 2015 tot maart 2016, zet Schippers in
op nog meer en betere informatie over de kwaliteit en kosten van de zorg. Voor de medischspecialistische zorg gaat het hierbij om 30 specifieke aandoeningen. Op 30 juni jongstleden heeft
Schippers bekend gemaakt welke 30 aandoeningen centraal zullen staan in het ‘Jaar van de

Transparantie’. Voor deze aandoeningen wordt door alle partijen samen ingezet op permanente
verbetering van de beschikbare informatie voor patiënten.

Naar een Programma ‘Jaar van de Transparantie’
Om van medisch-specialistische zijde invulling te kunnen geven aan het programma is door het
bureau van de Federatie in de afgelopen maanden een projectvoorstel ‘Jaar van de
Transparantie’ geschreven ten behoeve van het verkrijgen van subsidie voor een goed
geregisseerde en samenhangende uitwerking. Eind september verwachten we goedkeuring van
VWS. De komende weken zullen alle activiteiten rondom transparantie vanuit de Federatie in
één programma worden samengebracht, zodat de samenhang kan worden bewaakt en we
efficiënt kunnen omgaan met elkaars tijd, inzicht en inzet. Hierbij betreft het ook transparantie
als het gaat om wederzijdse verwachtingen. Tijdens de vergadering van de Raad Kwaliteit d.d. 17
september 2015 is er een toelichting gegeven op alle activiteiten die vallen onder het ‘Jaar van
de Transparantie’. Hieronder treft u het overzicht:

Wat betekent dit voor u
Momenteel lopen er al veel activiteiten die een plek krijgen in het programma en waarbij
verschillende wetenschappelijke verenigingen betrokken zijn. De komende weken willen we
vanuit de Federatie het totale programma ook vertalen naar een overzicht per
wetenschappelijke vereniging. Zodat we samen kunnen inzetten op een kwalitatief
hoogwaardige bijdrage op een zo efficiënt mogelijke wijze. Hierover hoort u in de komende
weken meer.
Activiteiten op korte termijn: vervolg kwaliteitscycli
Binnen het programma vallen veel (deels reeds opgestarte) activiteiten. Hierover gaan we u in
de komende nieuwsbrieven informeren. In de nu voorliggende nieuwsbrief willen we u graag
betrekken bij de start van nieuw te doorlopen kwaliteitscycli voor 21 aandoeningen en vervolg
geven aan de reeds gestarte kwaliteitscycli van de eerste negen aandoeningen 1.
Hoe pakken we dit aan?
De NVZ, NFU, ZN, ZKN, NPCF en Federatie hadden voor 2014 al een zogeheten jaaragenda
vastgesteld met een negental aandoeningen waarvoor zij zich gezamenlijk willen inzetten om
een bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering en doelmatigheid van de zorg. Voor deze
aandoeningen is ingezet op een permanente planmatige verbetercyclus, waarbij onder andere
richtlijnontwikkeling, implementatie van richtlijnen, kwaliteitsregistratie, zorginkoop en
zorgevaluatie kritisch onder de loep is genomen en aangescherpt. Dit werd reeds met de
betreffende wetenschappelijke verenigingen besproken tijdens specifieke invitationals.
In november 2015 starten we met de 21 overige aandoeningen en die worden in 2016 afgerond.
Conform de gehanteerde werkwijze bij de georganiseerde invitationals in het kader van de
eerste negen aandoeningen, worden er voor de resterende 21 aandoeningen bijeenkomsten
georganiseerd om de kwaliteitscyclus onder de loep te nemen, te identificeren wat ontbreekt en
daar waar nodig (verbeter)activiteiten in gang te zetten. Een kleine kerngroep van direct
betrokkenen bij het onderwerp zullen de bijeenkomsten voorbereiden, ondersteund door de
Federatie en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten, om zo al een eerste inventarisatie van
de kwaliteitscyclus beschikbaar te hebben. Voor de eerdere negen aandoeningen worden
vervolgbijeenkomsten georganiseerd. U ontvangt op korte termijn meer informatie over deze
bijeenkomsten.
Rol wetenschappelijke verenigingen
Alle relevante partijen worden voor de invitationals en vervolgbijeenkomsten uitgenodigd. Uw
betrokkenheid is daarbij essentieel. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op vragen als:
•
•

Welke initiatieven op kwaliteitsverbetering lopen er?
Welke elementen missen er om kwaliteitsverbetering en doelmatigheid te bevorderen?

Borstkanker, darmkanker, heupartrose, knieartrose, lage rughernia, varices, myocard infarct,
diabetes en perifeer arterieel vaatlijden
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•
•

Wat zijn eventuele (systeem-)barrières en hoe zouden we die kunnen oplossen?
Welke acties moeten we ondernemen, wie gaat wat doen en wanneer wordt dat
opgeleverd?

Uiteraard is het van belang dat alle partijen de kwaliteitscyclus onderschrijven, evenals de acties
die daaruit voortvloeien. Aan het einde van iedere bijeenkomst maken we concrete afspraken
met elkaar met betrekking tot de verdeling van de taken, tijdsplanning etc. U ontvangt op korte
termijn meer informatie over deze bijeenkomsten.
Meer informatie over ‘Jaar van de Transparantie’
De komende maanden zal er vanuit de Federatie regelmatig een nieuwsbrief verschijnen
omtrent dit programma. Deze eerste nieuwsbrief heeft als doel de aansluiting te vinden tussen
de activiteiten die al gaande zijn en de activiteiten die op heel korte termijn aandacht behoeven.
In de volgende nieuwsbrieven zullen we die structuur aanhouden: hoe gaat het met lopende
zaken, actualiteit en wat speelt er op korte termijn. Op die manier blijft u op de hoogte van alle
bovenstaande activiteiten en krijgt de praktische invulling en uitwerking van alle verschillende
onderdelen steeds meer inhoud en kleur.
De tweede nieuwsbrief over het ‘Jaar van de Transparantie’ ontvangt u na de volgende Raad
Kwaliteit van 13 oktober 2015. Tijdens deze Raad zullen de thema's Samen Beslissen en
patiënteninformatie centraal staan. In deze nieuwsbrief zullen wij onder meer uitgebreid ingaan
op het project waarin we samen met Thuisarts (www.thuisarts.nl) zullen werken aan medischspecialistische patiënteninformatie voor de 30 aandoeningen.
Contactpersonen ‘Jaar van de Transparantie’
Heeft u overstijgende, algemene vragen?
Kirsten Bornebroek
Programmamanager Jaar van de Transparantie, Federatie Medisch
Specialisten)
T 06 512 17 509
E k.bornebroek@demedischspecialist.nl
Heeft u vragen over de aanpak en het vervolg van de invitationals?
Mona van de Steeg
Projectleider K&D-agenda kwaliteitscycli
T 06 519 58 640
E m.vandesteeg@demedischspecialist.nl
Heeft u vragen over de inhoud van de kwaliteitscycli?
Dunja Dreesens
Projectleider K&D-agenda, Kennisinstituut van Medisch Specialisten
T 06 305 38 748
E d.dreesens@kennisinstituut.nl

