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Programma DoelmatigheidsOnderzoek
lessons learned en uitdaging komende jaren
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Mariëlle Snijders, coördinator

(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Bedrijfsnamen

 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …

 n.v.t.
 n.v.t.

 n.v.t.
 n.v.t.

Disclosure belangen spreker

Programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO)

• VWS opdrachtgever

• structureel programma vanaf 1999

• koersbepaling -> iedere 3 jaar

• nieuwe koers vanaf DO 2013 - 2015

• M€ 9.75 jaarlijks budget voor DO 2016 - 2018 

rol ZonMw ?

Nieuwe koers DoelmatigheidsOnderzoek

Beleidsspeerpunt:
stimuleren van gepast gebruik van zorg
dat kan leiden tot verbeteren van kwaliteit van zorg 
en betaalbaar houden van zorg

1. Praktijkgericht programmeren
2. Doelmatigheidswinst
3. Goede kans op implementatie
4. Zichtbare en bruikbare opbrengsten
5. Financiering door private partijen
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DO 2016 - 2018

Onderzoek dat bijdraagt aan kwaliteit en betaalbaarheid van de 
gezondheidszorg als één van de instrumenten waarmee de 
stijging van de zorgkosten terug gedrongen kan worden

Projectresultaten bruikbaar voor:

• onderbouwing richtlijnen -> zorgprofessionals

• pakketbeheer -> Zorginstituut Nederland

• zorginkoop -> verzekeraar

• overheidsbeleid, o.a. zorgakkoord medisch specialistische zorg

Praktijkgericht programmeren

Wetenschappelijk 
onderzoek stimuleren

Implementatie
stimuleren

Programmering
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kennisontwikkeling

NPCF

Praktijkgericht programmeren & goede kans implementatie

pakketbeheer

richtlijnen

SEENEZ

Ronde Tafel
Gepast Gebruik

Voorwaardelijke Toelating

implementatiefellows

Zorgakkoord msz

Praktijkgericht programmeren

0 2 4 6 8 10 12

GGZ

Cardiologie

Revalidatiegeneeskunde

chirurgie/orthopedie

maag/darm/lever

nefrologie

urologie

obstetrie/gynaecologie

KNO

Diabetes

Kindergeneeskunde

Geriatrie

Kanker

neurologie

neurochirurgie

longziekten

IC

Huisartsgeneeskunde

DO ‐ ronde 13, 14 en 15

Innovatie

Bestaande interventies

Breed ingeburgerde interventies

Type onderzoek

Aantal projecten 

DO projecten per vakgebied / aandoening

-angst en depressie
- psychose en schizofrenie
- persoonlijkheidsstoornissen
- …

Opbrengsten DO door en voor het zorgveld

Uit: ‘Beter af met doelmatigheidsonderzoek;
een selectie uit de resultaten’  (ZonMw 2013)
www.zonmw.nl/dobeter

gekoppeld aan bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012 - 2015

Uit: ‘Kostenbesparing door onderzoek en innovatie in de zorg’  (ZorgmarktAdvies 2013)

Opbrengsten DO uitgedrukt in verwachte kostenbesparingen

Minimaal rendement =elke geïnvesteerde € levert 3 €
aan kostenbesparing op binnen 10 jaar

zorgonderzoek

patiënten

rich
tlijn

en

15 jaar DO

evaluatie

Uitdaging komende jaren

11

22

33

pilotpilot

Top down SEENEZ ronde
• 7 WV-en
• topprioriteit van kennishiaten
• breed ingeburgerde interventies
• 50% co-financiering
• bijdrage doel zorgakkoord

medisch specialistische zorg

44 Financiering door
private partijen ->
Shared Savings
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Vragen na vandaag?

doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl

070 - 349 5260 / 72

Op de hoogte blijven?
nieuwsbrief doelmatigheid: www.zonmw.nl/DO

website ZonMw -> 15 jaar Doelmatigheid, Implementatie

nieuwsbrief geestelijke gezondheid : www.zonmw.nl/ggz

website ZonMw -> Geestelijke gezondheid


