
 
 

 
 

De historie en toekomst van  
zorgevaluatie-onderzoek 

De opbrengsten van het programma Leading the Change 
    

Woensdag 12 oktober 2022 
13.00 tot 16.30 uur  

 
 

 
 
Locatie   Zorgverzekeraars Nederland, gebouw B   
    Sparrenheuvel 16, 3708 JE Zeist 
    Online via persoonlijke link 
 
 
Programma 
 
 
13.00 – 13.10  Inleiding op het programma 
    Agnes Witteman, arts Maatschappij en Gezondheid  
 
13.10 – 13.40  Leading the Change: historie en heden 
    Anneke Kwee, gynaecoloog, lid werkgroep Leading the Change en medisch 

adviseur ZE&GG 
    
13.40 – 14.10  De PATIO zorgevaluatie 
    Max Reijman, projectleider Patio en universiteit hoofddocent Erasmus MC  
     
14.10 – 14.40  De TANGO zorgevaluatie 
    Doortje Rademaker, arts-onderzoeker Tango en gynaecoloog i.o.  
     
 
14.40 – 15.10  Pauze  
 
 
15.10 – 15.40  Spiegelinformatie: nut, noodzaak en complexiteit 
    Vera de Weerdt, promovendus Amsterdam UMC  

 
15.40- 16.20  De toekomst: Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) 

Veronique van Dooren, directeur Leading the Change en programma-
management ZE&GG 

 
16.20 – 16.30  Afsluiting  
    o.l.v. Agnes Witteman, arts Maatschappij en Gezondheid  
 
 
  



Achtergrond 
 
Voor ongeveer de helft van de gebruikelijke zorg is onvoldoende wetenschappelijk 
bewijs. Dat betekent niet dat de zorg niet werkt. We weten alleen onvoldoende of een 
behandeling effectiever is dan een andere behandeling of dan afwachten. Om de patiënt 
de best bewezen zorg te kunnen geven en de beschikbare middelen (tijd van 
zorgverleners en geld) is het noodzakelijk om bestaande zorg te vergelijken met andere 
zorg of met afwachten: zorgevaluatie.  
Zorgevaluatie is sinds het begin van deze eeuw bezig met een opmars, aanvankelijk 
voornamelijk gefinancierd vanuit ZonMw Doelmatigheid.  
 
Het programma Leading the Change (LtC) is vijf jaar geleden gestart vanuit de 
observatie dat  zorgevaluatie-projecten vaak onvoldoende aansluiten op kennisvragen 
vanuit de beroepsgroep, veel vertraging oplopen in de uitvoering en dat de uitkomsten 
onvoldoende of langzaam geïmplementeerd worden. LtC is een samenwerkingsverband 
tussen medisch specialisten (FMS), patiënten (Patiëntenfederatie NL) en 
zorgverzekeraars (ZN) en wordt gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland.   
 
Ervaring vanuit eerdere programma’s heeft laten zien dat er een grote diversiteit is in 
factoren die de uitvoering van zorgevaluaties kunnen stimuleren of belemmeren.  
Het programma LtC heeft daarom initiatieven ontplooid om uitvoerbaarheid van de 
zorgevaluaties en implementeerbare uitkomsten te bevorderen. Wetenschappelijke 
verenigingen zijn meer betrokken voorafgaand aan en gedurende de zorgevaluaties, er is 
beter gekeken naar methodologische opzet en de zorgevaluaties zijn gedurende de 
looptijd in de uitvoering ondersteund. Steeds is onderstreept dat de zorgevaluaties niet 
alleen een taak van de projectleider zijn, maar maatschappelijk eigendom met gedeelde 
verantwoordelijkheden.   
 
Leading the Change wilde zorgevaluatie naar een hoger plan brengen. Er zijn 14 
zorgevaluaties tot stand gekomen. Relevantie en uitvoerbaarheid zijn geborgd door de rol 
van de wetenschappelijke verenigingen en patiënten, kwaliteit door de betrokkenheid van 
ZonMw en een trialbureau. Daarnaast is aan de hand van deze zorgevaluaties onderzocht 
op welke wijze deelname van zorgaanbieders en patiënten gemaximaliseerd kan worden. 
Ook is er ingezet op de implementatie en monitoring van recent en bijna afgeronde 
zorgevaluatie projecten. 
 
LtC gaat de afrondende fase is: er is volop onderzocht en geëxperimenteerd om 
zorgevaluaties met bruikbare uitkomsten te stimuleren. Ieder project liep tegen zijn 
eigen problemen aan, uit alles blijkt dat wie zorg evalueert, tegen de stroom in moet 
roeien. LtC kon veel oplossen, maar nieuwe projecten zullen weer tegen andere obstakels 
aan lopen. Vanuit LtC gaan er waardevolle aanbevelingen naar het vervolgprogramma 
ZE&GG; de opdracht voor ZE&GG liegt er niet om: zorgevaluatie moet maximaal 
vanzelfsprekend worden. Tijdens deze middag wordt u duidelijk wat er voor nodig is dit 
voor elkaar te krijgen. 
 
 
Leerdoelen 
De adviserend geneeskundige heeft kennis en inzicht in: 

•   Noodzaak en kansen van zorgevaluatie 
•   Mogelijkheden om bestaande praktijk te veranderen 

 
De adviserende geneeskundige is zich bewust van: 

• Belang van zorgevaluatie 
• Complexiteit van veranderprocessen 

 
De adviserend geneeskundige ontwikkelt:  
•  Een stimulerende houding t.a.v. zorgevaluatie  



 
Accreditatie 
Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de Stichting AbSg voor het 
specialisme maatschappij en gezondheid, profielen beleid & advies en indicatie & advies. 
 
Competenties 
Kennis en wetenschap   40% 
Professionaliteit en Kwaliteit    40% 
Medisch handelen     20% 
 
De bijeenkomst is bedoeld voor: 
- Leden van de Vereniging Artsen Volksgezondheid 
- Overige bij de KAMG aangesloten verenigingen, indien er nog plaats is. 
 
Voor VAV leden is deelname bij het lidmaatschap inbegrepen.  
Niet-leden betalen € 65,00 per bijeenkomst. 
 
 
Over de sprekers 
 
Anneke Kwee is als gynaecoloog vanaf de eerste jaren betrokken geweest bij het op de 
kaart zetten van het onderwerp zorgevaluatie. Zij is lid van de werkgroep Leading the 
Change (LtC) en medisch adviseur van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik 
(ZE&GG)   
 
Max Reijman is universiteit hoofdocent aan het Erasmus MV en projectleider van de Patio 
zorgevaluatie. De patio onderzoekt de (kosten)effectiviteit van een geoptimaliseerde, 
individuele fysiotherapie-strategie, vergeleken met huidige fysiotherapeutische zorg voor 
totale knie en totale heup prothese. Meer informatie vindt u via 
zorgevaluatienederland_PATIO 
 
Doortje Rademaker is gynaecoloog in opleiding en arts-onderzoeker van de Tango-DM 
zorgevaluatie. Deze zorgevaluatie onderzoekt de (kosten)effectiviteit van intensieve 
behandeling bij zwangere vrouwen met een licht verhoogde suikerwaarde in vergelijking 
met een routine behandeling. Meer informatie vindt u via Zorgevaluatie 
Nederland_TANDO-DM 
 
Vera de Weerdt is promovendus aan de Vrij Universiteit van Amsterdam vanuit het Talma 
Instituut. Zij heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op onderzoek naar en het 
ontwikkelen van spiegelinformatie. Tevens heeft zij onderzoek gedaan naar 
belemmerende factoren bij de uitvoering van zorgevaluatie-onderzoek.   
 
Veronique van Dooren is directeur-bestuurder van de Stichting Zorgevaluatie, onder 
welke verantwoordelijkheid het programma Leading the Change wordt uitgevoerd. Zij is 
momenteel ook werkzaam in het management van het programma ZE&GG. Veronique is 
sinds 2016 actief in het professionaliseren van het uitvoeren van zorgevaluatie-
onderzoek.   
 
Agnes Witteman is arts Maatschappij en Gezondheid en werkzaam als adviserend 
geneeskundige bij coöperatie VGZ. Daarnaast is zij lid van de Wesly-
nascholingscommissie van de Vereniging Artsen Volksgezondheid. 


