
De verzekeraar als partner 

Jeroen Crasborn - sr adviseur zorgstrategie (arts) - Achmea 
Sandra Offeringa – arts M&G  - De Friesland Zorgverzekeraar 
Bea van der Veen – Apotheker - Achmea 



Doel workshop: dialoog 

•  Rol van de verzekeraar bij het bevorderen van Goed 
Gebruik Geneesmiddelen (GGG) 

•  Welke onderwerpen zijn van belang om deze rol nader 
te onderzoeken 

•  Op welke wijze kunnen partijen met deze 
onderzoeken  gezamenlijke meerwaarde bereiken en 
wie zijn hiervoor nodig 



Het GGG-huis: effectief, doelmatig, 
klantgericht 



Speerpunten voor zorgverzekeraars (GGG) 

•  Samenwerking 
•  Patiëntveiligheid 
•  Uitwisseling van gegevens 
•  Kwaliteit 



Onderzoeken innovatiepotentieel: 
effectiviteit (GGG) 

Voorbeelden 

•  Effect spiegelinformatie op voorschrijfgedrag 
•  Effect medisch farmaceutische beslisregels 
•  Geneesmiddelengebruik bij specifieke groepen 



Onderzoeken innovatiepotentieel: 
doelmatigheid (GGG) 

Voorbeelden 

•  Geneesmiddelengebruik verzorgingshuizen 
•  Belang actuele medicatieoverzichten? 
•  Effect uitwisselen lab-uitslagen apotheek en huisarts? 
•  Effect differentiëren op basis van uitkomsten van zorg 

(kwaliteitsindicatoren)? 



Onderzoeken innovatiepotentieel: klant 
(GGG) 

Voorbeelden 

•  Effect differentiëren op basis van 
klantervaringsonderzoeken? 

•  Welke interventies bevorderen therapietrouw? 
•  Speciale zorg bij bepaalde categorieën patiënten  
•  Adequate informatievoorziening patiënt en hoe 

bevorderen? 



Wat is uw ervaring? 

•  Herkenbaar beeld? 
•  Waar verzekeraar wèl als partner en waar niet? 
•  Aanvullingen? 



Welke voorbeelden zijn uw top 3? 

1.  . 
2.  . 
3.  . 



Friesland 

Waar ligt gezamenlijke meerwaarde? 

•  Welke thema’s? 
•  Wat zouden de zorgverzekeraars moeten bieden? 
•  Wat en wie zijn er nodig om goede stappen te zetten? 
•  Concrete conclusies? 
•  Wat zijn goede acties (korte, midden en lange termijn)? 



Bijlagen  
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Speerpunten voor zorgverzekeraars: de 
voorbeelden 

Voorbeelden bevordering GGG door 

•  Stimuleren van overlegstructuren (FTO/DTO /FTTO)? 
•  Stimuleren van samenwerkingsverbanden (1e lijn-2e lijn, 1,5lijnszorg)? 
•  Stimuleren van uitwisseling van labgegevens? 
•  Differentiëren tussen zorgverleners op basis van kwaliteit? 
•  Stimuleren van werken met medisch farmaceutische beslisregels?  
•  Wat is het belang van het Landelijk schakelpunt (LSP) (bv patiëntveiligheid) en wat is 

hiervoor nodig? 
•  Specifieke vormen van financiering (zoals de nieuwe zorgprestaties)? 


