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Zorgmodule
3.1 Zorgmodule Oncologie

Onze speerpunten werken we uit in zorgmodules. Zorgmodules zijn afgebakende
onderwerpen over bijvoorbeeld een bepaalde zorgvraag of klantengroep. Eén
zorgmodule kan daardoor mogelijk betrekking hebben op verschillende type
zorgaanbieders.
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Zorgmodule
Oncologie
Afgelopen decennia heeft de kwaliteit van de
oncologie in Nederland een grote sprong
voorwaarts gemaakt onder andere door
verbeterde onderlinge samenwerking en
ontwikkeling van uitkomstindicatoren.
Komende jaren zullen de incidentie en
prevalentie van oncologie toenemen door
epidemiologische factoren en verbeterde
behandelmogelijkheden.

Nieuwe behandelmogelijkheden en inzichten in behandelingen leiden ertoe dat oncologische ziekten zich steeds
meer als chronische aandoening zullen manifesteren. Ook nemen initiatieven op het gebied van preventie,
ondersteuning gedurende behandeling en nazorg een hoge vlucht. Om de continuïteit van de huidige zorg op een
hoog niveau te houden en te verbeteren, wordt met de hulp van verzekerden en het zorgveld door regelmatige
consultatie, beleid vormgegeven.

Klantbelofte
Achmea biedt optimaal inzicht in de beste kwaliteit. U kiest uw beste oncologische zorg.

Beleid
Vanuit meerjarig perspectief is het beleid van Achmea op het gebied van oncologie gericht op het verkrijgen van
maximale transparantie op uitkomstindicatoren, verbeteren van kwaliteit en toegankelijkheid van oncologische
zorg en optimale ondersteuning van de keuzemogelijkheden voor de patiënt. Door inkoopconsequenties te
verbinden aan de gepresenteerde kwaliteitsresultaten, belonen wij zorgaanbieders die bovengemiddeld scoren.
Bovenstaande kan alleen worden gerealiseerdwanneer het volume van de aangeboden zorg zorgvuldig afgestemd
is op de zorgvraag in de regio en door onverklaarbare prijsverschillen van gelijke zorgproducten tussen
zorgaanbieders te minimaliseren. De verwachte groei van het aantal oncologische patiënten is gebaseerd op
prognoses van het KWF over incidentietoename.

Kwaliteit darmkanker
Achmea investeert al een aantal jaren in de ontwikkeling, registratie en transparantie van landelijk beschikbare en
geaccepteerde zorguitkomsten. Daarom zal Achmea de bovengemiddeld presterende zorgaanbieder belonen in de
zorginkoop 2016. Hiervoor worden twee uitkomstindicatoren voor operatieve behandeling van dikke darmkanker
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gebruikt: mortaliteit binnen dertig dagen na operatie en risico op een gecompliceerd beloop. Beide indicatoren zijn
afkomstig uit de DICA-registratie waarbij een casemixcorrectie is toegepast. Naast deze indicatoren zal ook met
betreffende zorgaanbieders de dialoog worden aangegaan om de uitslagen naar realiteit te kunnen duiden. De
resultaten uit de dataregistratie 2013-2014 worden inzichtelijk gemaakt. Met de best presterende aanbieders
wordt een vrij volume voor de operatieve behandeling van dikkedarmkanker afgesproken.

Toekomst oncologie
Om de oncologische zorg toekomstbestendig te maken is een nauwere samenwerking tussen zorgpartijen
noodzakelijk. Achmea zal zich daarom in de komende jaren inzetten om te komen tot kwalitatief hoogwaardige
oncologische netwerken. Het streven is om binnen een netwerk de zorg in de volle breedte voor de meest
voorkomende oncologische diagnoses te leveren. In 2016 neemt Achmea de volgende stap om te komen tot
netwerkafspraken tussen zorgpartijen bij de behandeling van borstkanker.

Heeft u een vraag over ons inkoopbeleid? Stuur ons een e-mail via onze digitale versie
www.zorginkoopbeleid2016.nl of bel ons op het telefoonnummer 071 751 00 61
(lokaal tarief). Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
www.zorginkoopbeleid2016.nl
Vormgeving: BlueBerry Media B.V.
Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

De digitale versie van het zorginkoopbeleid 2016 is terug te
vinden op: http://www.zorginkoopbeleid2016.nl of in de
Appstore onder de zoekterm: zorginkoopbeleid 2016.

