
Zilveren Kruis 
Titelslides 

Vergezicht  
 
‘Verzekerde met kanker’ 

Een visie van 2018 tot 2025 

Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 



Zilveren Kruis 
Titelslides 

100/0 Indeling 

2 

Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Huidige situatie Patient journey Roadmap Bijlagen  

Patient journey 3.1 

Knelpunten 3.2 

Droombeeld 

Oplossingen 

Planning & stakeholders 

4.1 

4.2 

Urgentie 

Scope 

2.1 

2.2 

Innovaties 2.3 



Zilveren Kruis 
Titelslides 

100/0 Indeling 

3 

Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Huidige situatie Patient journey Roadmap Bijlagen  

Patient journey 3.1 

Knelpunten 3.2 

Oplossingen 

Planning & stakeholders 

4.1 

4.2 

Droombeeld 

Urgentie 

Scope 

2.1 

2.2 

Innovaties 2.3 



Zilveren Kruis 
Index 

100% tekst zonder subtitels 

4 

 

In 2025 heeft iedere verzekerde met kanker in elke fase van het zorgtraject  

de regie en optimale zorg 

Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

1 Droombeeld 

voelt zich optimaal ondersteund in de regie over het eigen 

zorgtraject 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… krijgt optimale zorg met de beste uitkomsten:  

Thuis als het kan en verder weg als het moet  

Iedere verzekerde … 

Thuis  

als het kan 
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Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Bijdragen aan 

zelfregie 

Helpen de kwaliteit  

te verbeteren 

Zorg dragen voor een 

scherpe premie 

I 

III 

II 

Verzekerden met kanker kunnen door middel van objectieve en duidelijke informatie 

gezamenlijk met een behandelaar besluiten nemen voor de best passende 

oncologische zorg. Door het bieden van kwaliteitsinformatie rondom oncologie staan wij 

klanten met raad en daad terzijde 
  

Door toegang tot E-health te bieden krijgt de verzekerde een tool aangereikt om zelfregie 

te voeren en wordt veilige zorg op afstand vergroot 

Speerpunten droombeeld oncologie per pijler uit de meerjarenstrategie 

Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

1 Droombeeld | Meerjarenstrategie 

Het droombeeld oncologie sluit aan op de meerjarenstrategie van Zilveren Kruis 

Verzekerden met kanker hebben toegang tot optimale zorg inclusief geneesmiddelen. 

Zilveren Kruis kan zorgaanbieders en klanten ondersteunen door o.a. benchmarks op 

uitkomsten aan te bieden 
 

Wanneer optimale zorg alleen verleend kan worden door expertise te bundelen, hebben 

onze verzekerden daar ongehinderd toegang toe 
 

Als het kan hebben verzekerden de mogelijkheid om oncologische zorg te ontvangen in 

de vertrouwde omgeving 
 

We stimuleren een waardig levenseinde met (voor de patiënt) maximale kwaliteit van 

leven en het reduceren van onnodige behandelingen 

Door in te zetten op verhogen van kwaliteit van zorg verleggen wij financiële prikkels  

om zorg met maximale waarde voor de patiënt in te kunnen kopen. Om de  

oncologische zorg betaalbaar te houden hebben we daarnaast scherp beleid op 

oncolytica binnen intramurale farmacie en sluiten we voor overige zorg aan bij het 

algemene MSZ prijs- en volumebeleid 
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Oncologische zorg wordt steeds duurder 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Huidige situatie | Urgentie 

Zilveren Kruis ziet grote uitdagingen om state of the art oncologische zorg in 

de toekomst voor iedereen toegankelijk te houden 

Nieuwe behandelingen vergroten de overlevingskans 

maar zorg versnippert en de complexiteit neemt toe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg versnippert: 

• Behandeling meer gericht op subtypes van kanker  

• Er ontstaan steeds meer nieuwe behandelmogelijkheden  

 

 

Complexiteit behandeling neemt toe: 

• Behandeling meer toegesneden op de persoon  

• Bij de behandeling zijn steeds meer verschillende specialisten 

betrokken 

• De overlevingskans na behandeling steeds hoger waardoor 

meer nazorg nodig is 

 

 

 

• Nieuwe mogelijkheden van behandelingen, onder meer met 

dure geneesmiddelen  

• Toename van incidentie door o.a. vergrijzing 

Prognose zorguitgaven oncologie [EUR miljard]1  

5,4

2040 

23,1 

2015 

x4 “Van de uitgaven aan  

aandoeningen groeien die 

voor de behandeling van 

kankers  tot 2040 het snelst” 

1 Trendscenario Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 m.b.t. nieuwvormingen. Deze prognose is inclusief goedaardige nieuwvormingen, exclusief inflatie; er is aangenomen dat dit geen 

invloed heeft op de groeifactor 2 KWF Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen 2014  

De totale uitgaven aan oncolytica (17% van de totale zorgkosten 

oncologie) zullen naar verwachting sneller groeien dan de andere 

uitgaven in de gezondheidszorg2 
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Kanker in cijfers1 

1 KWF: Incidentie- en overlevingscijfers:  Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door  IKNL © februari 2017 (voorlopige cijfers uit 2016). Sterftecijfers: CBS voorlopige cijfers uit 2016  

40 60 80 20 0 

108.402  
 

Nederlanders krijgen  

in een jaar kanker 

1 op de 3 
 

 mensen krijgt ooit kanker 

90%  
 

is 50 jaar of ouder 

62% 
 

is 5 jaar na de diagnose 

nog in leven 

1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker: 90% is 50 jaar of ouder 

2.2 Huidige situatie | Scope 
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De top 6 oncologische diagnoses vormt 50% van de totale zorgkosten van kanker 

en is ook qua incidentie en ziektelast onderscheidend 

2.2 Huidige situatie | Scope 

Oncologische diagnoses op zorgkosten, incidentie en ziektelast1 

Diagnose Zorgkosten2 [EUR mln] 

 

 

 

1 Dit overzicht kan gebruikt worden om versnelling en/of focus aan te brengen in een later stadium 
2 RIVM Kosten van Ziekten database 2013: Zorgrekeningen Nieuwvormingen 2011 
3 www.volksgezondheidenzorg.info. DALY: Disability Adjusted Life Years. Voor volledige definities zie bijlage 

Overig 2.085 

8. Baarmoederhals 96 

7. Non-Hodgkin lymfomen 192 

6. Blaas en nier 229 

5. Prostaat 254 

4. Overige lymfe en bloed 330 

3. Long 401 

2. Dikke darm- en endeldarm 488 

1. Borst 696 

Incidentie3 DALY3 Aantal sterftegevallen3 

17k 

15k 

13k 

10k 

6k 

9k 

3k 

1k 

88k 

87k 

169k 

39k 

21k 

5k 

3k 

5k 

10k 

3k 

2k 

3k 

1k 

0k 

50% 
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Er zijn veel lopende innovaties voor oncologie, met name gericht op zelfregie en 

kwaliteit 

2.2 Huidige situatie | Innovaties 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Verwacht jaar van implementatie 

•        Chemotherapie thuis 

•      Online zelfhulp na kanker 

•      Samen beslissen 

•        Risicoprofilering o.b.v.     

       slimme vragenlijst 

•        Farmacokinetisch boosten 

•        3D print protheses 

•        Personal Health Train 

•        Organoids voor kanker 

•        Diagnose & behandeling  

       o.b.v. Artifical Intelligence 

•        Diagnose o.b.v.  

       nano-technologie 

•        E-noses 

•        Protonentherapie 

•        Voeding op maat thuis 

Oncologische innovaties 

Zelfregie 

Kwaliteit 

•      Genome sequencing /    

     DNA typering 
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Patient journey 3.1  

Het zorgpad van een verzekerde met kanker bestaat uit 5 fases 

Follow-up 
fase 

Behandel-
fase 

1 maand voor  

1e oncologisch 

zorgproduct 

3 maanden  

voor overlijden 

Overlijden 

1e oncologisch  

zorgproduct  

met behandeling 

1 Een patiënt wordt gekenmerkt als palliatief als hij/zij een zorgproduct gerelateerd aan uitzaaiingen heeft gehad. Voor alle definities zie bijlage 

Klacht  of 

ongerustheid  
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Patient journey 3.1  

Naast de diagnostische fase en behandelfase zijn ook latere fases in het zorgpad 

van een verzekerde met kanker belangrijk 

Sizing van fases in zorgpad verzekerde met kanker op basis van borstkankerpatiënten1 

 Fase Diagnostische fase Behandelfase Follow-up fase Palliatieve fase Terminale fase 

Aantal patiënten 

Declaratiebedrag 

Duur 

1 Inschatting sizing op basis van borstkankerpatiënten Zilveren Kruis 
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Per fase zijn verschillende knelpunten te herkennen die het droombeeld mogelijk 

belemmeren 

Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Diagnostische fase Behandelfase Follow-up fase Palliatieve fase Terminale fase 

Knelpunten per fase in zorgpad verzekerde met kanker 

1 Niet alles wat kan, hoeft- passende zorg in de laatste levensfase, KNMG; 2 Voorbeeld resultaten concentratie prostaatkankeroperatie: Hamburg BARMER GEK report Krankenhaus 2012; 3 KWF 

Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen 2014 4 NFK; 5 Gebaseerd op Zilveren Kruis declaraties 2014 m.u.v. behandeling radiotherapie; 6 VPTZ, Regie over de plaats van sterven, 2014 

Patient journey | Knelpunten 3.2 
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4.1 Roadmap | Oplossingen 

Stimuleren van gezamenlijke besluitvorming 

Faciliteren van E-health 

Zorg thuis mogelijk maken 

Stimuleren van waardig levenseinde 

Focussen op concentratie van complexe behandelingen 

A 

B 

C 

D 

F 

Zilveren Kruis richt zich op 6 oplossingen om het droombeeld voor de verzekerde 

met kanker te realiseren 

E 

Toegankelijk en betaalbaar houden van oncolytica1 

 

 

1 Oplossingsrichting wordt in een later stadium uitgewerkt 
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4.1 Roadmap | Oplossingen 

Stimuleren van gezamenlijke besluitvorming 
• Onvoldoende gesprekken over meest passende behandeling, o.a. niet behandelen 
• Onvoldoende gesprek over wel/niet behandelen; is het voor patiënt nog zinvol? 

Faciliteren van E-health 
• Nog weinig toegang tot ondersteuning op afstand 

• Onvoldoende aandacht voor psychische late effecten behandeling 

Zorg thuis mogelijk maken 
• Nog niet veel mogelijkheden tot optimale diagnostiek en behandelingen thuis 

Stimuleren van waardig levenseinde 
• 50% van verzekerden wordt meer dan 2 keer verplaatst en 14% van verzekerden wordt (over)behandeld 
• Patiënten overlijden vaak niet op gewenste plek 

Focussen op concentratie van complexe behandelingen 
• Door versnipperd aanbod nog geen optimale kwaliteit van zorg 

• Onvoldoende aandacht voor lichamelijke late effecten behandeling 

A 

B 

C 

D 

F 

De 6 oplossingen helpen bij het reduceren van de knelpunten 

E 

Toegankelijk en betaalbaar houden van oncolytica1 
• Druk op toegankelijk- en betaalbaarheid oncolytica 

 

 

1 Oplossingsrichting wordt in een later stadium uitgewerkt 
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De 6 oplossingen dragen bij aan klantwaarde in alle fases van het zorgpad 

Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Roadmap | Oplossingen 

Oplossing Bijdrage aan de klantwaarde per onderdeel van het zorgpad 

Diagnostische fase Behandelfase Follow-up fase Palliatieve fase Terminale fase 

4.1 
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Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Roadmap | Oplossingen | Regie over eigen zorgtraject 

Klantbelofte Impact op doelstellingen 

Relevante innovaties 

• Samen Beslissen 

• De ervaren kwaliteit van oncologische zorg wordt 

verhoogd doordat patiënt centraal staat 

4.1 

• Door het gesprek te voeren, ook over niet 

behandelen, kunnen onnodige zorgkosten worden 

voorkomen 

“Een verzekerde kan door middel van informatie samen met de 

behandelaar zelf besluiten nemen voor de best passende zorg” 

Wij stimuleren gezamenlijke besluitvorming door aan te sluiten bij  

“Samen Beslissen” en het bieden van kwaliteitsinformatie 

A 

• Gezamenlijke besluitvorming leidt tot de meest 

passende keuze in de individuele situatie: niet de arts, 

maar de patiënt staat centraal 

 

 

1 Niet alles wat kan, hoeft- passende zorg in de laatste levensfase, KNMG 

Plannen Zilveren Kruis 

• Wij stimuleren dat patiënt en zorgverlener het gesprek voeren 

over de wensen en mogelijkheden van de behandelingen.1 

Mogelijkheden hiervoor zijn campagne voeren zoals “Beter naar 

de dokter” of extra aandacht hieraan besteden via zorgcoaches 

• Wij sluiten aan bij het initiatief “Samen Beslissen” om informatie 

op één plek voor patiënt en zorgverlener toegankelijk te maken 

• Door het bieden van voor de patiënt relevante en begrijpelijke 

kwaliteits- en behandelinformatie kunnen wij verzekerden helpen 

om besluiten te nemen op basis van een volledig beeld. Een 

onderdeel hiervan is het actualiseren en mogelijk uitbreiden van 

de zorgrapporten 
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Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Roadmap | Oplossingen | Regie over eigen zorgtraject 

Klantbelofte 

4.1 

Plannen Zilveren Kruis 

“Een verzekerde heeft mogelijkheden om zelfregie te voeren en 

veilige zorg op afstand te ontvangen” 

E-health is integraal onderdeel van zorg  

• Focus op implementeren en opschalen van E-health 

toepassingen die regie aan patiënt geven en waarbij 

waardeverhoging opweegt tegen de investering 

• Zilveren Kruis kijkt samen met de NZa en het Zorginstituut naar 

een juiste inbedding in de registratie- en 

declaratiemogelijkheden van telemonitoring 

• Ontwikkelingen stimuleren rondom big data & Personal Health 

Train i.s.m. Health RI/KPN 

 

Met het faciliteren van de implementatie en opschaling van E-health 

borgen wij regie over eigen zorgtraject 

B 

Impact op doelstellingen 

Relevante innovaties 

• Personal Health Train 

• Online zelfhulp na kanker 

• Kwaliteit van zorg neemt toe door frequentere 

monitoring van gezondheid 

• Ervaren kwaliteit van leven wordt verhoogd doordat 

patiënt minder vaak naar de zorginstelling toe hoeft te 

gaan 

• Frequente monitoring leidt tot eerdere opsporing en 

voorkomt mogelijke zorgkosten in later stadium 

• Stijging zorgkosten blijft beperkt door het selecteren 

van de juiste E-health innovaties 

• E-health vergroot zelfregie (inzage dossier, wat zijn mijn 

keuzes, hoe kan ik zorgpad beïnvloeden) 

• Verzekerde krijgt ondersteuning tijdens groot deel van 

zorgtraject, van monitoring op afstand tot ondersteuning             

bij herstel na kanker  
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Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Roadmap | Oplossingen | Optimale zorg, thuis als het kan en verder weg als het moet 

Klantbelofte Impact op doelstellingen 

Relevante innovaties 

• Protonentherapie 

• Nieuwe dure geneesmiddelen 

• Hogere kwaliteit van zorg (betere uitkomsten) door 

bundeling van expertise en volumegroei 

 

4.1 

• Inkopen op waarde zorgt ervoor dat we alleen betalen 

voor optimale zorg 

• Door een stijging van de kwaliteit worden zorgkosten 

op lange termijn (complicaties) voorkomen 

• Zorgkosten worden beperkt door voorkomen van 

wildgroei bij aanschaf van dure opkomende 

technologieën 

Wij focussen bij het inkoopbeleid op concentratie van complexe 

behandelingen waarbij kwaliteit van zorg centraal staat 

C 

“Een verzekerde heeft ongehinderd toegang tot optimale zorg” 

Plannen Zilveren Kruis 

• Daar waar optimale volumes niet bereikt worden focussen wij 

op bij het inkoopbeleid op concentratie van complexe 

behandelingen bij een aantal geselecteerde zorgaanbieders.  

Afhankelijk van de markt en de aandoening selecteren we de 

beste inkoopmethodiek. Inkopen op waarde, met focus op 

betere uitkomsten, staat hierbij centraal 

• Eerste speerpunt is de concentratie van prostaatkanker-

operaties. Daarna bekijken we, in samenwerking met 

patiëntenorganisaties en het veld, hoe en welke complexe 

behandelingen nog meer geschikt zijn voor concentratie 
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Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Roadmap | Oplossingen | Optimale zorg, thuis als het kan en verder weg als het moet 

Klantbelofte Impact op doelstellingen 

Relevante innovaties 

• Chemotherapie thuis 

• Voeding op maat thuis 

• Ervaren kwaliteit van leven wordt vergroot door 

behandeling aan te laten sluiten bij klantbehoefte 

• Kwaliteit van zorg blijft gelijk omdat het alleen mogelijk 

wordt gemaakt voor patiënten waarbij thuisbehandeling 

medisch verantwoord is 

4.1 

• Bij selectie van middelen is het belangrijk dure genees- 

middelen betaalbaar te houden. Onder andere verloop 

van patenten speelt  hier een belangrijke rol in  

• Door de regie te nemen voorkomen we afhankelijkheid 

van fabrikanten en beperken we toename zorgkosten 

 

“Een verzekerde heeft de mogelijkheid om behandeld te worden in 

de vertrouwde omgeving als het kan” 

Zilveren Kruis maakt chemo- en immunotherapie in de thuissituatie 

mogelijk 

  

D 

• Zorg thuis voorziet in de behoefte van de patiënt om 

zorg te ontvangen op de plek die hij wil. Bovendien 

verlaagt het de druk op en afhankelijkheid van naasten 

Plannen Zilveren Kruis 

Zilveren Kruis wil beleid ontwikkelen voor oncologische zorg thuis: 

behandeling, diagnostiek en/of monitoring 

• Eerste stap is volgen van lopende pilots waarbij we bij 

zorgaanbieders ook het toekomstperspectief onder de 

aandacht brengen. We kijken ook naar tussentijdse resultaat 

waarbij we duidelijkheid willen krijgen over kwaliteit, 

effectiviteit, logistieke consequenties en kosten van een 

kankerbehandeling thuis 

• Daarna onderzoeken we de haalbaarheid en mogelijkheden 

om de behandeling van kanker in de thuissituatie in te kopen 

 

Vanwege de verschillende financieringsstromen tussen de 1e en 2e 

lijn is het de wens van Zilveren Kruis om een toekomstbestendige 

financieringsstructuur op te zetten 
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Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Roadmap | Oplossingen | Optimale zorg, thuis als het kan en verder weg als het moet 

Klantbelofte Impact op doelstellingen 

Relevante innovaties 

Voor de terminale fase zijn momenteel weinig relevante innovaties 

met betrekking tot specifiek oncologie bij ons bekend 

• Kwaliteit van leven wordt verhoogd door zowel het 

creëren van rust en comfort als het voorkomen van 

onnodige behandelingen / verplaatsingen. Daarnaast 

kan het de mantelzorger ontlasten 

4.1 

• Potentieel (futiele) behandelingen worden verminderd 

waardoor zorgkosten worden verlaagd 

“Een verzekerde krijgt de gewenste optimale zorg in de laatste 

fase van het leven” 
• Gezamenlijke besluitvorming en Advance Care 

Planning leiden tot meer regie bij de verzekerde om 

zelf keuzes te kunnen maken die passen bij de 

persoonlijke situatie 

Wij stimuleren een waardig levenseinde voor onze verzekerden 
E 

Plannen Zilveren Kruis 

• Volgen van pilots over zorggebruik in laatste levensfase van 

(oudere) oncologische patiënten om bespreekbaarheid, 

acceptatie en bruikbaarheid van spiegel- informatie over 

behandelingen in de terminale fase te toetsen 

• Aanscherpen en breder toetsen van spiegelinformatie 

• We ontwikkelen beleid om een waardig levenseinde te 

stimuleren met (voor de patiënt) maximale kwaliteit van leven 

en het reduceren van onnodige behandelingen1. Hierbij 

focussen we niet alleen op kanker, maar ook op andere veel 

voorkomende aandoeningen.  

 

 

1 Na evaluatie lopende pilots 
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Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen 

Roadmap | Planning & stakeholders 4.1 

Oplossing 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

A 

B 

C 

D 

E 

Om het droombeeld te bereiken is een strategische roadmap opgesteld 

F 
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4.2 Roadmap | Planning & stakeholders 4.2 

 

 

Taskforce oncologie 2020 

Dit vergezicht is gebaseerd op input uit het veld 

Patiëntenorganisaties Overige organisaties Documentatie 

Visiedocument FMS 

Visiedocument NVZ 

Zorgaanbieders 

De hoofdlijnen uit dit complete vergezicht zijn getoetst en worden ondersteund door de NFK en Prostaatkankerstichting.nl 

http://ontslakkengemeente.nl/wp-content/uploads/2014/10/logo-VNG.jpg
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Definities incidentie, ziektelast en aantal sterftegevallen 

 

Bijlage | Huidige situatie | Scope 

De top 6 oncologische diagnoses vormt 50% van de totale zorgkosten van kanker 

en is ook qua incidentie en ziektelast onderscheidend 

Incidentie 

Het aantal nieuwe gevallen dat in een bepaalde periode (meestal 1 jaar) wordt vastgesteld.  

 

DALY 

Ziektelast is de hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie die veroorzaakt wordt door ziekten. Ziektelast wordt uitgedrukt in Disability 

Adjusted Life Years (DALY's ). Het aantal DALY's per ziekte is opgebouwd uit twee componenten:  

1. het aantal levensjaren verloren door vroegtijdige sterfte als gevolg van de ziekte (Years of Life Lost, YLL); 

2. het aantal jaren geleefd met de ziekte, gewogen voor de ernst hiervan. Deze component wordt aangeduid met de term 

'ziektejaarequivalent' (Years Lived with Disability, YLD). 

 

Aantal sterftegevallen 

De sterfte aan kanker betreft het aantal patiënten dat in een bepaalde periode (meestal 1 jaar) overlijdt aan kanker.  
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Het zorgpad van een verzekerde met kanker bestaat uit 5 fases 

Bijlage | Patient journey 

Diagnostische fase 

1 maand voor de start van het 1e oncologische zorgproduct tot de start van het 1e oncologische zorgproduct met behandeling 

 

Behandelfase 

Start van het 1e oncologische zorgproduct met behandeling tot 6 maanden na het laatste oncologische zorgproduct met 

behandeling 

 

Follow-up fase 

6 maanden na het laatste oncologische zorgproduct met behandeling tot 6 jaar na het laatste oncologische zorgproduct met 

behandeling, tenzij de patiënt in een behandelfase terugkeert of doorstroomt naar palliatieve fase of terminale fase  

 

Palliatieve fase 

Start van het 1e oncologische zorgproduct met uitzaaiingen tot 3 maanden voor het overlijden 

 

Terminale fase 

3 maanden voor het overlijden tot aan het overlijden 

Definities zorgpad verzekerde met kanker 


