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Samenvatting

De gamechangers
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ondergaat een 
transformatie. Een drietal gamechangers zorgt voor versnelling 
van dit proces:
1. De eis van hogere effectiviteit tegen lagere kosten
2. De emancipatie van de klant
3. De toenemende digitalisering van de samenleving

De nieuwe mindset
GGZ-aanbieders zoeken een antwoord op de veranderende 
eisen vanuit klant en samenleving. Daarbij kunnen zij niet om 
snellere digitalisering van bedrijfsvoering en klantbenadering 
heen. Slimme ICT-toepassingen bieden uitzicht op betere én 
minder kostbare zorg. Essentiële onderdelen vormen:

• Een volwaardige digitale klantbenadering: volledige 
vermenging van e-health-toepassingen en face-to-face zorg. 
Alleen via naadloos op elkaar aangesloten distributiekanalen 
kan de zorg rond de klant worden georganiseerd in plaats 
van andersom.

• Openbare online patiëntplatformen: maken een deel van de 
hulpverlening direct benaderbaar en verlagen zo de drempel 
om met zorgverleners in contact te komen.

• ICT-systemen moeten niet alleen op registratie gericht zijn, 
maar ook op hergebruik van zorg- en klantgegevens om via 
data-analyse de zorg te verbeteren.

De digitale winnaars zetten radicale stappen vooruit in 
keten, cultuur en verdienmodel:

De digitale winnaars
• Verleggen het zwaartepunt van de 

zorg naar het begin van de 
behandelketen.

• Kijken voorbij de grenzen van de 
gebruikelijke keten: stimuleren preventie 
en zelfzorg en richten, deels openbare, 
online patiëntplatformen op.

• Vermengen online en face-to-face 
hulpverlening.

Vooruit
in de
keten

De digitale winnaars
• Ontwikkelen een visie op digitalisering.
• Verander de organisatiecultuur: 

digitalisering wordt het fundament van 
de organisatie.

• Passen hun manier van werken aan op 
nieuwe digitale mogelijkheden.

• Investeren in radicale vernieuwing.
• Zien data als grondstof voor meer 

toegevoegde waarde.
• Vormen allianties met partners.

Vooruit
in de

cultuur

De digitale winnaars
• Vormen zich om tot technologisch 

gedreven ontwikkelbedrijven.
• Positioneren zich in de volle breedte van 

de behandelketen om de vernieuwing 
door de hele keten heen vorm te geven.

• Bouwen specialistische zorg sneller af, 
omdat voorin de keten meer 
toegevoegde waarde kan worden
geleverd tegen lagere kosten.

Vooruit
in het

verdien-
model

De digitale winnaars
GGZ-aanbieders die de digitale kansen pakken zijn de winnaars
van morgen. Radicale stappen vooruit zijn nodig in: 
behandelketen, organisatiecultuur en verdienmodel.
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Voorwoord

Afschalen voor de digitale 
transformatie
Ere wie ere toekomt! De GGZ heeft een flinke prestatie 
geleverd. Onder druk van de beddenafbouw is er werk gemaakt 
van meer samenhang in de keten. Veel instellingen moesten 
fors ingrijpen en afschalen. Het specialistische karakter en 
de hoge mate van geïnstitutionaliseerde zorg maken dat we 
in Nederland nog steeds relatief veel aan GGZ zorg uitgeven. 
Ook voor de komende periode blijft het dus sturen op lagere 
kosten per cliënt, hogere behandeleffectiviteit en afschalen! 
Stop met activiteiten waar je niet goed in bent en transformeer. 
We zien het zwaartepunt in de keten naar voren verschuiven. 
Digitale toepassingen, zoals online platformen, komen op. In 
andere sectoren zoals de reisbranche en de retail hebben we 
de disruptieve werking hiervan al gezien.
Ontwikkel een visie op digitaal, op je positie in de keten, 
voorbij de reguliere schakels, en bovenal: op je verdienmodel. 
Transformeren is stoppen met het oude en starten met het 
nieuwe. Ik wens u veel leesplezier. Onze adviseurs gaan graag 
met u het gesprek over onze visie op de nieuwe GGZ aan.

Erwin Winkel
Sectormanager zorg, ING
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De gamechangers

De GGZ ondergaat een transformatie. Aan de ene kant vindt 
afbouw van de beddencapaciteit plaats aan de andere wordt 
de rol van preventie, zelfhulp, zorg zonder opname, aan huis 
en op afstand groter. Een drietal gamechangers zorgt voor 
versnelling van dit proces.

1.  Hogere effectiviteit en  
lagere kosten geëist

Psychische klachten kosten maatschappij 22 miljard
De helft van alle mensen ervaart gedurende zijn leven 
psychische klachten. Dit brengt omvangrijke maatschappelijke 
kosten met zich mee. In 2015 kwamen de GGZ-uitgaven in 
Nederland op 6,5 miljard euro uit. Een ruime verdubbeling ten 
opzichte van het niveau van 2001. De totale maatschappelijke 
kosten van verminderde geestelijke gezondheid zijn voor 
Nederland echter veel hoger. Volgens de OESO bedragen 
deze jaarlijks zo’n 22 miljard euro (ruim 3% van ons nationaal 
inkomen).

De maatschappelijke kosten van verminderde 
geestelijke gezondheid

€ 12,5 mld
Indirecte kosten
Door lagere productiviteit, lagere 
inkomens, hogere werkloosheid, 
hogere uitkeringen, meer 
lichamelijke klachten (zorgkosten).

€ 6,5 mld
Directe zorgkosten
Uitgaven aan preventie en 
behandeling van psychische 
klachten.

Psychische klachten veroorzaken 
jaarlijks ca. 22 miljard euro aan 
maatschappelijke kosten

€ 3 mld
Overige directe kosten
Door grotere inzet van: 
ondersteuning en begeleiding
(welzijn), politie en justitie (meer 
verkeersongevallen en criminaliteit).

+

+

=

Bron: ING Economisch Bureau o.b.v. CBS en OESO

Nederland kent binnen Europa veruit de hoogste GGZ-
uitgaven
Jaarlijks staan ongeveer 800.000 mensen onder behandeling 
van een GGZ-hulpverlener. Nederland kende in 2012 van alle 
Europese landen de hoogste GGZ-kosten per inwoner. Het 
verschil in uitgaven met andere landen is tussen 2003 en 
2012 sterk toegenomen. Veel patiënten verblijven relatief 
lang in een instelling. Sinds 2012 hebben GGZ-aanbieders hun 
beddencapaciteit afgebouwd, maar het kostenverschil met het 
buitenland is nog niet weggewerkt.

GGZ-uitgaven in Nederland hoog en tot 2013 sterk 
gestegen
Uitgaven aan GGZ-instellingen en verslavingsklinieken, in 
koopkrachtstandaard per inwoner

Bron: Eurostat

Beleid gericht op een toegankelijke, persoonsgerichte 
GGZ
In lijn met andere landen sturen overheid en zorgverzekeraars 
in Nederland de sector in de richting van een effectievere 
zorgverlening die:
- meer onderdeel is van zorg en gemeenschap,
-  de zorg op de individuele patiënt toespitst,
- de patiënt zoveel mogelijk ondersteunt in zijn dagelijkse 

leven.

In 2012 is onder druk van overheid en zorgverzekeraars 
landelijk afgesproken om meer cliënten zonder opname te 
behandelen (ambulantisering), de opnameplaatsen met 
een derde in te krimpen en het zwaartepunt van de GGZ-
behandeling meer naar het begin van de behandelketen te 
verschuiven.

0

50

100

150

200

250

300

Fra.Den.Zwi.Bel.Ned.

2003
2012



Digitalisering in de GGZ • april 2017 5

Meer patiënten aan begin van GGZ-keten behandeld, 
merendeel
kosten aan eind van keten Ontwikkeling patiëntenaandeel en 
kostenaandeel per GGZsegment

Bron: KPMG, bewerking ING Economisch Bureau

Hogere behandeleffectiviteit, efficiëntie en kwaliteit 
geëist
De GGZ werkt aan grotere doelmatigheid, onder andere via 
verkorting van behandelingen, inzet van e-health en structurele 
monitoring en benchmarking van voortgang en uitkomsten 
van behandelingen (via ROM - Routine Outcome Monitoring). 
Het aantal plaatsen in GGZ-opname- en -verblijfsvoorzieningen 
lag in 2015 al bijna een vijfde onder het niveau van 2008. 
Het Trimbosinstituut constateert echter dat de uitbouw en 
intensivering van de ambulante zorg bij de beddenafbouw 
achterblijven. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Stichting 
Benchmark GGZ dat één op de drie mensen die voor een 
angststoornis of depressie in behandeling is, er geen baat 
bij heeft. De druk vanuit overheid en zorgverzekeraars om 
behandeleffectiviteit, kwaliteit en efficiëntie te verhogen blijft 
daarom aanhouden.

GGZ-Praktijkondersteuner huisarts
Generalistische Basis-GGZ
(tot 2014: eerstelijns psychol.zorg)
Gespecialiseerde GGZ
(tot 2014: tweedelijns GGZ)

Patiënten Kosten
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Groei gezondheidswinst neemt af bij langere 
behandelduur

Bron: Zorgvisie Magazine

2.  De klant pakt de regie: 
persoonsgerichte zorg nodig

Van patiënt naar zelfbewuste klant
De zorggebruiker pakt steeds vaker de regie in het zorgtraject. 
De “patiënt” wordt meer en meer zorgconsument of klant, 
waardoor de traditionele dokter-patiëntrelatie achterhaald 
raakt. Nieuwe generaties nemen geen genoegen met one-size-
fits-all. Mensen zijn goed geïnformeerd door zelfdiagnose via 
internet en oriëntatie op social media. Zij maken bewustere 
zorgkeuzes en passeren bijvoorbeeld vaker de huisarts om 
de gewenste behandeling direct bij de GGZ-aanbieder aan te 
vragen. Aan de andere kant kiezen mensen vanuit financiële 
overwegingen ook vaker bewust voor de praktijkondersteuner 
GGZ, omdat deze eerstelijnszorg niet onder het eigen risico valt.

Behandelduur

Gezondheidswinst

Hoge
meeropbrengst

Gemiddelde
meeropbrengst

Weinig of geen
meeropbrengst

 De cliënt gaat de regie nemen, de GGZ is de
adviseur die met klantgerichte oplossingen
moet komen. 

 - GGZ-bestuurder

De gamechangers
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Niet zorg, maar klant centraal stellen
Niet de zorgverlener, maar de klant moet centraal staan. De 
uitdaging is de zorg meer op het individu en zijn persoonlijke 
situatie en voorkeuren af te stemmen. Waar mogelijk op 
afstand, zodat de belasting van de zorgbehandeling zo beperkt 
mogelijk blijft. Dit stelt de klant in staat maatschappelijk te 
blijven functioneren, terwijl de kosten beperkt blijven.

Van aanbodgerichte keten naar vraaggericht netwerk 
rond klant

Bron: ING Economisch Bureau

Meer eigen verantwoordelijkheid en preventie
De nadruk komt steeds meer op voorkomen in plaats van 
genezen te liggen. De klant wordt medeverantwoordelijk en kan 
met de juiste instrumenten zijn gezondheid zelf verbeteren. 
Betere preventie kost geld, maar levert ook veel op. Zo kunnen 
preventieve inspanningen herhaling van depressies met 
ongeveer een kwart tot een derde verlagen. Er zijn diverse 
voorlichtingsprogramma’s en ‘interventies’ voor mensen met 
een verhoogde kans op psychische aandoeningen, waarvan 
bewezen is dat de baten de kosten overtreffen. Bijvoorbeeld 
preventieve maatregelen gericht op kinderen van depressieve 
of verslaafde ouders en selectieve preventie bij personen die 
eerder met depressie of angsten te maken hebben gehad. GGZ 
Nederland constateerde recent dat het bereik van preventie 

tot nu toe beperkt is. In 2013 ontbrak volgens Nivel bij bijna 
de helft van de GGZ-professionals de benodigde kennis over 
preventie. Bekostiging van preventie gebeurt nu nog veelal via 
pilots en opslagen op de normale vergoedingstarieven. Het 
besef van de baten van preventie neemt echter toe bij overheid 
en zorgverzekeraars.

De Nieuwe GGZ: actief in de wijk en online

Virenze, Mondriaan, het academisch ziekenhuis 
Maastricht,de Levanto Groep, GGzE en Arkin hebben zich 
aangesloten bij de beweging De Nieuwe GGZ. De GGZ-
instellingen en de initiatiefnemers van de beweging gaan 
proeftuinen inrichten waar cliënten in de wijk én online 
ondersteund en behandeld worden. In de proeftuinen 
wordt intensief samengewerkt en wordt de zorg 
ondersteund met behulp van een online community waar 
de hulpvrager contact kan leggen met andere hulpvragers, 
ervaringsdeskundigen, hulpverleners en waarin bestaande 
e-health- toepassingen ontsloten gaan worden. Dick 
Veluwenkamp, bestuurder bij Arkin: “De Nieuwe GGZ is 
voor ons een volgende stap om meer regie bij de cliënt 
te leggen. De behoeften van de cliënt zijn uitgangspunt, 
niet het systeem. We willen actief zijn in de natuurlijke 
omgeving van de cliënt, dat is in de wijk en online. Hopelijk 
sluiten er zo snel mogelijk andere instellingen aan.” De 
Nieuwe GGZ is een initiatief van Jim van Os, Philippe 
Delespaul (hoogleraren van de Universiteit Maastricht), 
Michael Milo, Frank Schalken (E-hulp) en Wilma Boevink 
(expert ervaringsdeskundigheid).

Bron: Skipr.nl

De gamechangers
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Duizendste online cliënt GGZ Breburg

Bij GGZ Breburg is de duizendste cliënt gestart met online 
zorg. De eerste cliënt startte op 1 mei 2016. De instelling 
juicht de snelle groei toe; het zegt volgens haar dat er 
een grote vraag is naar online zorg. GGZ Breburg is ervan 
overtuigd dat met behulp van online zorg de cliënt de 
best passende behandeling en begeleiding krijgt, vanuit 
een grotere eigen regie, zodat deze weer verder kan met 
haar dagelijks leven. Zowel cliënten en naasten van de 
centra voor volwassenen (voor angst-, stemmings- en 
persoonlijkheidsstoornissen), de Zorggroep Senioren, 
Centrum Psychose als het Centrum Autisme maken 
gebruik van online zorg. Via de online behandelomgeving 
hebben cliënten toegang tot behandelmodules en kunnen 
zij communiceren met hun behandelaren. Ook is er een 
bibliotheek met voorlichtende filmpjes over bepaalde 
klachten en beschikbare behandelingen.

Bron: Zorgvisie.nl

De gamechangers

3.  Digitalisering: noodzakelijk 
voor meerwaarde

Publiek omarmt e-health
Digitalisering zorgt in steeds meer sectoren voor 
marktdisruptie. Ook in de zorg gaat de combinatie van internet, 
smartphone en tablet behandelingen vereenvoudigen en 
verbeteren. Uit onderzoek van GFK blijkt dat wereldwijd de 
helft van de inwoners van hoogontwikkelde landen ervaring 
heeft met online of mobiele gezondheidsapplicaties (app, 
hartslagmeter of smartwatch). Ook in Nederland groeit de 
vraag naar digitale zorgoplossingen die de zorg toegankelijker, 
persoonlijker en effectiever maken.

Digitaal kanaal maakt betere zorg tegen lagere kosten 
mogelijk
Het uitvalpercentage is bij online behandelingen lager dan bij 
faceto-face behandeling. Volgens onderzoek van de Universiteit 
Twente biedt online zelfhulp de beste mogelijkheid om de 
omvang van psychische stoornissen tegen relatief lage kosten 
terug te dringen. Ook VitaValley toont aan dat vermenging van 
face-toface en online behandeling (zogenoemde blended care) 
meer kwaliteit, productiviteit en kostenbesparing oplevert. 
Gebruikers van blended care trekken eerder aan de bel met een 
zorgprobleem en komen niet direct in een ‘officieel’ zorgtraject. 
Zo geeft veertig procent van de mensen uit het onderzoek aan 
dat ze de hulpvraag niet gesteld zouden hebben buiten de 
anonimiteit die de hulpomgeving van blended care biedt.

De voordelen van ‘e-Mental-health’
1. Laagdrempeliger toegang tot zorg
 24/7 toegang tot zorg, in dagelijkse situaties 
 werken aan problemen, meer eigen regie.
2. Vaker feedback ontvangen
 Regelmatig en (bij oefeningen) geautomatiseerde 
 feedback op gedachten en gedrag mogelijk.  
3. Voortgang makkelijker bij te houden
 Automatische notificatie van opdrachten, 
 minder menselijke handelingen nodig.
4. Cliënten worden opener
 Mensen delen makkelijker informatie via digitaal 
 contact.
5. Cliënten onthouden informatie beter
 Betere bewaar- en naleesmogelijkheden.
6. Betere screening en diagoniek
 Toegang tot database met vragenlijsten.              

Bron: www.digitalezorgkompas.nl

Digitalisering voorwaarde voor betere ‘big-data’-
analyse
Klantinformatie is in de GGZ vaak versnipperd over 
diverse partijen die in verschillende segmenten actief zijn. 
Bekostigingsschotten en privacyregels staan uitwisseling veelal 
nog in de weg. Ook bij grote aanbieders zijn klantprofielen vaak 
verre van compleet, bijvoorbeeld wanneer de databestanden 
van verschillende labels niet gekoppeld worden. Terwijl het 
voor een effectieve behandeling van psychische klachten 
zeer belangrijk is om de achterliggende oorzaken in beeld te 
krijgen. Digitalisering is een voorwaarde voor betere ontsluiting 
en analyse van data, wat een schat aan klantinzichten kan 
opleveren. Denk aan het samenbrengen van klantgegevens 
van diverse aanbieders binnen één wijk, maar ook van 
diverse locaties en labels binnen één organisatie. Ernstige 
psychische problemen stapelen zich vaak op binnen één 
huishouden zonder dat de samenhang van problemen bij 
de betreffende zorgverleners bekend is. Daarnaast zal het 
combineren van medische gegevens met – bijvoorbeeld 
sociaalmaatschappelijke – risicokenmerken op termijn snellere 
diagnostisering en betere preventie mogelijk maken.
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Via digitaal distributiekanaal hoeft klant niet naar 
zorgverlener, de zorg komt naar hem toe

Bron: ING Economisch Bureau

Inzet e-health in praktijk nog te weinig toegepast
In de GGZ is de zogenoemde ‘e-Mental-health’ tot nu 
toe het sterkst tot de eerste lijn doorgedrongen. Uit de 
e-Health-monitor 2016 blijkt dat 92 procent van de GGZ-
praktijkondersteuners een vorm van e-Mental-health inzetten. 
Voorbeelden zijn: psychoeducatie of zelfhulp bij angstklachten, 
piekeren of stemmingsklachten. De tweede lijn blijft daar 
ver bij achter. Van de zorggebruikers die een tweedelijns 
GGZ-hulpverlener bezoeken, volgt negen procent een (deels) 
online behandeling. Er wordt nog te veel vanuit bestaande 
methoden gedacht. Alle grote GGZorganisaties beschikken 
over besloten online behandelplatformen met bijvoorbeeld 
digitale dagboeken, psycho-educatie en behandelmodules. 
Hoewel er dus veel goede initiatieven zijn, toont onderzoek 
van M&I-partners aan dat in de praktijk minder dan één op de 
tien klanten van grote GGZ-aanbieders een behandeling volgt 
waarin e-health een rol speelt. Echte integratie van bestaande 
platformen en modules in het behandelproces blijft tot nu toe 
achter, doordat vaak niet de hele organisatie erachter staat en 
het veranderen van bestaande werkwijzen moeilijk is en tijd 
kost. Bovendien kan echte ICT-innovatie duur zijn en worden 
eventuele extra inkomsten en lagere kosten, die nodig zijn 
om de investering terug te verdienen, vaak afgeroomd door 
zorgverzekeraars.

De gamechangers

Jim van Os, Hoogleraar psychiatrie: ‘Investeren in 
community on the ground en online’

‘Het maatschappelijke en persoonlijke herstel gaat 
niet over symptoomreductie of klinisch herstel. Het 
is een perspectiefverandering van zingeving en leren 
omgaan met je ziekte. Daar kan een behandelaar aan 
bijdragen. Daarnaast spelen relaties en communicatie 
met ervaringsdeskundigen een cruciale rol, vooral buiten 
de contouren van de traditionele GGZ. 60 tot 80 procent 
van de GGZ-bedden moet worden opgeheven, waarna 
er veel meer kan worden ingezet op lokale communities, 
relaties, nieuwe ambulante methoden om een crisis te de-
escaleren en zelfmanagement. Het kan, als we bereid zijn 
radicaal te investeren in de ambulante sector.’

‘We gaan in een wijk in Maastricht en in Hoensbroek De 
Nieuwe GGZ uitrollen met een community on the ground 
en een community online. Er zijn al veel ambulante 
FACT-teams, deze bestaan gemiddeld uit 10 fte op 
50.000 mensen. Wij willen op een bevolking van 20.000 
mensen 100 “multideskundige” hulpverleners, zowel 
ervaringsdeskundigen, naasten, als professionals, die met 
elkaar en met lokale partners samenwerken. Verder willen 
we tien online communities opzetten voor verschillende 
syndromen, zoals angst, depressie, verslavingen en 
psychose. De eerste twee bestaan al: Proud2Bme.nl voor 
eetstoornissen en Psychosenet.nl voor mensen met een 
psychose. Hierachter willen we een volledig online markt 
inrichten waar alle bestaande e-health en m-health-
oplossingen anoniem en zonder kosten worden gebruikt 
en mensen de oplossingen ook evalueren, zoals bij Airbnb. 
Psychische aandoeningen komen vooral voor bij jonge 
mensen, dus ga de behoefte aan e-health maar na.’ 

Bron: Zorgvisie Magazine
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De nieuwe mindset

De wereld digitaliseert in rap tempo. Voor de GGZ biedt dit 
kansen en uitdagingen. Om succesvol te zijn in een veeleisend 
speelveld moet digitalisering binnen GGZorganisaties een 
leidend principe worden.

1.  Een volwaardige digitale 
klantbenadering

Integrale benadering van zorg rond de klant
De westerse wereld kampt tegenwoordig vooral met 
welvaartsziekten. Toch is de zorg van oudsher vaak nog gericht 
op bestrijding en behandeling van infectieziekten. Machteld 
Huber stelt echter dat het belangrijker is geworden om via 
veerkracht je lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden 
terug te vinden. Steeds meer GGZ-organisaties hanteren het 
concept van ‘positieve gezondheid’ als uitgangspunt voor hun 
dienstverlening. Digitale psychische zorg geeft de klant een 
instrument in handen waarmee hij vooruitgang op meerdere 
aspecten van positieve gezondheid kan boeken. Een digitaal 
kanaal biedt de mogelijkheid onafhankelijk van plaats of tijd 
anoniem hulp in te roepen. Dit verlaagt de drempel om hulp te 
zoeken en kan verergering van klachten voorkomen.

De zes dimensies van positieve gezondheid
Voorbeeld van een scoringskaart

Bron: Institute for Positive Health, bewerking ING Economisch Bureau

Digitalisering basis voor waardegedreven zorg
Slimme digitalisering is nodig om informatie-uitwisseling 
en samenwerking te verbeteren. Het vormt de basis voor 
klantgerichter handelen, betere zorguitkomsten én efficiënter
werken. Volgens Michael Porter is een adequaat IT-systeem een
vereiste om tot ‘value-based’ oftewel waardegedreven zorg te 
komen. Een goed IT-platform kan:
• partijen helpen samen te werken aan een integrale 

zorgbenadering waarin de klant centraal staat,
• benodigde metingen en nieuwe bekostigingsstructuren 

mogelijk maken,
• de verschillende schakels binnen een multidisciplinair 

zorgtraject aan elkaar knopen.

De 6 elkaar versterkende elementen van Porters 
‘waardeagenda’

Bron: Michael E. Porter en Thomas H. Lee, Harvard Business Review, oktober 2013, 

bewerking ING Economisch Bureau

Lichaams-
functies

Mentaal 
welbevinden

Kwaliteit 
van leven

Sociaal maatsch.
participeren

Dagelijks 
functioneren

Zingeving

1
Organiseer zorg
in teams rond
aandoeningen

2
Meet

uitkomsten en
kosten voor elke

patiënt

5
Breid het

geografisch
bereik uit

3
Cluster

betalingen voor
de hele cyclus

van zorg

6 Creëer een ondersteunend IT-platform

4
Integreer

zorginstellingen
en systemen

Cruciale elementen van een waardeverhogend IT-platform:

1. Het is gericht op patiënten.
2. Het maakt gebruik van gestandaardiseerde datadefinities.
3. Het omvat alle vormen van patiëntgegevens.
4. Het medisch dossier is toegankelijk voor alle betrokken 
 zorgpartijen.
5. Het systeem omvat sjablonen en expertsystemen voor 
 elke medische aandoening.
6. Het systeemontwerp maakt informatie gemakkelijk op 
 te vragen.
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Beter inspelen op veranderende klantbehoeften
Bij steeds meer bedrijven raakt digitalisering het hart van 
het verdienmodel. Reisbureaus, videotheken, platenzaken 
zijn schaars geworden door digitale concurrentie. Maar 
digitalisering kan het succes van het offline distributiekanaal 
ook aanvullen of versterken. De kern van de dienstverlening 
blijft namelijk veelal hetzelfde, er ontstaan alleen nieuwe 
wegen om de klant te bereiken. Ook GGZ-aanbieders moeten 
anticiperen op de snel veranderende digitale klantbehoefte 
en kansen om onderscheidende zorg te kunnen leveren. Niet 
omdat de zorgverzekeraar dat vraagt, maar omdat zorg en 
klant er baat bij hebben.

De toekomstige GGZ-klantervaring is...

Bron: Deloitte University Press, bewerking ING Economisch Bureau

…Consistent
Biedt GGZ-klanten via alle kanalen en op alle 
locaties dezelfde kwaliteit

…Gepersonaliseerd
Biedt GGZ-klanten de mogelijkheid een 
voorkeurswijze van contact te kiezen 
(telefoon, SMS, email, etc.)

…Gemakkelijk
Stelt klanten in staat om gemakkelijk toegang 
tot zorg buiten de GGZ-instelling te krijgen. Vult 
face-to-face zorg aan met digitale keuzeopties

…Naadloos
Biedt naadloze toegang tot GGZ-diensten 
onafhankelijk van tijd en plaats

…Verenigd
Omvat één online dashboard met één login voor
het gehele klantdossier

…Klantgedreven
Stelt klanten in staat om te beslissen hoe en 
wanneer zij GGZ-diensten ontvangen. Past 
zich aan op veranderende behoeften en
omstandigheden van klanten

24/7

De nieuwe mindset

Voorloper in blended care

Reik, onderdeel van Alliade Zorggroep, behandelt 
en begeleidt kinderen en volwassenen met een licht 
verstandelijke beperking. Begin 2011 heeft Reik het 
initiatief genomen om een eHealth-platform te 
ontwikkelen waar elke cliënt nu gebruik van maakt. 85% 
logt vaker dan één keer per week in. ‘Jouw Omgeving’ is 
een online ontmoetings- en behandelplek voor cliënten 
en hun zorgverleners en mantelzorgers. Cliënten kunnen 
er met zorgverleners contact opnemen, hun werkpunten 
bekijken, rapporten over hun ontwikkeling inzien én 
zelf rapporteren. Dit heeft in lagere kosten en een 
grotere motivatie voor het werken aan behandeldoelen 
geresulteerd. Ype Brada van Reik: “Iedereen is nu beter 
op de hoogte, de verschillende leden van behandelteams 
hebben meer inzicht en overdracht gaat makkelijker. 
Zorgverleners merken dat die transparantie zorgt voor 
een betere band met hun cliënten. Het werkt ook 
efficiënter. Teamvergaderingen zijn gehalveerd in tijd, 
doordat iedereen via het systeem goed geïnformeerd 
is en snel online kan schakelen met alle betrokkenen. 
In de ambulante hulpverlening vermindert het reistijd. 
Het behandelplatform verdient zichzelf zo terug.” Ook 
in behandelvormen innoveert Reik. Met een virtual-
realitybril leert zij cliënten in een gecontroleerde omgeving 
stapje voor stapje hoe zij met een situatie om kunnen 
gaan. De VR-bril biedt een snelle en veilige manier om 
spannende situaties levensecht in scène te zetten. Via 
‘biofeedback’ zou een behandelaar ook nog de fysieke 
reacties kunnen meten om te zien of er vooruitgang is 
geboekt. Brada:“Cliënt en therapeut hoeven niet meer de 
spanningsvolle situaties op te zoeken. Dat scheelt reistijd, 
behandeluren bij de therapeut en voorkomt complicaties, 
omdat je de spannende situatie stop kunt zetten.” 

Bron: Reik en Smarthealth.nl
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De nieuwe mindset

2.  De praktijk: voorbeelden uit 
andere sectoren

Omnichannel: digitaal en face-to-face naadloos 
aangesloten
Moderne psychische zorg kan niet zonder volledige vermenging
van digitaal en face-to-face. Alleen via naadloos op elkaar 
aangesloten distributiekanalen kan de zorg rond het leven 
van de klant worden georganiseerd in plaats van andersom. 
Klanten hebben dan altijd en overal de beschikking over hulp 
via smartphone, tablet of pc om bij een terugval in bijvoorbeeld 
een bepaalde angst, depressie of eetstoornis, direct de 
benodigde ondersteuning te ontvangen. Andere sectoren 
kunnen als voorbeeld voor de GGZ dienen, als het gaat om een 
verbeterde klantbediening via digitale vernieuwing.

Alle kanalen onderdeel van naadloos omnichannel 
aanbod

Bron: ING Economisch Bureau

Voorbeeld: Omnichannel in de retail
Waar het bij multi- en crosschannel draait om de verschillende
kanalen, draait het bij omnichannel vooral om de klant. De 
klant krijgt met deze benadering via alle kanalen van een 
bedrijf of label dezelfde ervaring. In de retail betekent dit 
bijvoorbeeld dat retailers het mogelijk maken om zowel in 
de winkel als via de mobiel de realtime voorraadinformatie 
te checken. Alle kanalen dragen bovendien bij aan de 
klantbeleving. De klant moet de dienstverlening volgens zijn 
of haar wensen kunnen inrichten om de betrokkenheid bij het 
merk of de aanbieder te vergroten. Toonaangevende retailers 
bieden steeds vaker persoonsgerichte diensten. De vele 
klantgegevens die zij via de diverse kanalen verzamelen maken 
het mogelijk op persoonlijke voorkeuren in te spelen.

 Wie naar zijn telefoon kijkt, ziet niet meer
een telefoon. Die ziet een bank. Een boekwinkel. 
Een reisbureau. Kleine iconen die een groot 
verhaal vertellen.

 - Professor businessschool

Voorbeeld: Data voor persoonsgerichte financiële 
diensten
Consumenten regelen hun bank- en verzekeringszaken steeds
vaker via internet. Ook voor deze sector vormt omnichannel 
een belangrijke uitdaging. Het aantal bankkantoren is in tien 
jaar gehalveerd en het einde van de sanering is nog niet in 
zicht. Bankieren via een website of app is volledig ingeburgerd. 
Ook hier staat het optimaliseren van de gebruikerservaring, 
ongeacht tijd of plaats, centraal. Net als in de GGZ ligt een 
belangrijke uitdaging in het ontsluiten en klantgericht inzetten 
van de groeiende stroom privacygevoelige klantgegevens. 
Hoewel digitaal leidend is, zijn de andere kanalen hard nodig. 
Een goede klantenservice biedt de benodigde ondersteuning 
via kantoren of, op afstand, via telefoon, mail, chat en webcare. 
’Je moet kijken waar de consument is. Daar moet je je 
informatie ter beschikking stellen.’

Van bank naar een ‘platform of choice’

Chief innovation officer Ignacio Vilar van ING: “Twintig 
jaar geleden was de bankier degene die zorgde voor de 
toegevoegde waarde voor klanten. Nu is dat het digitale 
systeem.” Door digitalisering hebben wij tegenwoordig 
veel vaker contact met klanten dan vroeger. De beste 
verdediging tegen concurrentie is dat dataverkeer op 
de juiste manier te gebruiken. Bestuursvoorzitter Ralph 
Hamers: “Je mag ervan uitgaan dat klanten van een 
financiële dienstverlener verwachten wat ze ook van 
Uber en Alibaba verwachten. Binnen een minuut een 
kredietaanvraag doen en het geld binnen hebben. En 
dan ook nog het gevoel dat je op een persoonlijke manier 
bent geholpen. Daar moet je naartoe willen. We zijn een 
platform dat 35 miljoen klanten in hun smartphone in hun 
zak hebben. We hebben twee miljard keer per jaar contact 
met onze klanten, dus het verkeer naar het platform 
is er al, en we hebben als bank het vertrouwen van de 
consument. We willen het ‘platform of choice’ worden, 
waarop mensen meer kunnen doen dan bankieren.”

Bron: FD.nl
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3.  Openbare platformen en 
data cruciale bouwstenen

Openbaar internetplatform: brug tussen vraag en 
aanbod
Om expertise in te kunnen zetten op het moment dat de 
hulpbehoefte ontstaat, speelt een internetplatform met een
openbaar, anoniem gedeelte een cruciale rol. Via een dergelijk
platform kunnen hulpzoekenden in een vroeg stadium, 
kosteloos en anoniem hulp inschakelen. Denk aan zelftests, 
laagcomplexe behandelingen, een lotgenotencommunity 
en de mogelijkheid van doorverwijzing naar intensievere, 
betaalde ondersteuning. Mensen zoeken online naar 
antwoorden op hun vragen. Een openbaar internetplatform 
voor hulpzoekenden slaat een brug tussen zorgvraag en 
zorgaanbod. Het maakt een deel van de hulpverlening direct 
benaderbaar en verlaagt de drempel om met zorgverleners in 
contact te komen.

Een miljoen bezoekers op jeugdplatform over 
eetstoornissen

Accare is een specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Haar 
platform 99gram.nl richt zich op jongeren tot 23 jaar die 
veel bezig zijn met hun gewicht, wat ze eten en hoe ze er 
uitzien. De site biedt informatie en is een laagdrempelige 
manier om via chat of mail (anoniem) advies of hulp te 
vragen aan deskundigen. Verder bevat het een forum voor 
uitwisselen van ervaringen en een zelfhulpcursus. Jongeren 
met eetproblemen kunnen op de site een behandeling 
volgen, waarbij ze online begeleid worden door een 
deskundige. Ze leren een normaal eetpatroon en gezond 
gewicht vast te houden, zich zelfverzekerder te voelen. 
Wanneer dit niet volstaat kan het een laagdrempelige 
eerste stap zijn in de hulpverlening en een opstap naar 
zorg in eigen regio. In de vijf jaar van haar bestaan heeft 
het platform 1 miljoen bezoekers ontvangen. Accare biedt 
blended care: “Vroeger moest een kind 15 keer komen 
voor behandeling van zijn angst en een ouder moest 
daarvoor vrij nemen om zijn kind te brengen. Nu hoeven ze 
bijvoorbeeld nog maar vier keer bij ons te komen en vindt 
de rest van de behandeling via internet plaats. Een enorme 
besparing van tijd voor de ouders, minder schoolverzuim 
voor het kind en minder milieubelasting.”

Bron: Accare.nl

Patiëntencommunity genereert data voor  
betere zorg

PatientsLikeMe, een van de bekendste online platforms 
voor patiënten, gaat samenwerken met iCarbonX, 
gespecialiseerd in DNA-onderzoek en biotechnologie. 
Volgens de oprichters van beide bedrijven betekent 
het bundelen van ervaringsdeskundigheid, biologie en 
kunstmatige intelligentie, gecombineerd met machine 
learning, een nieuwe toekomst voor medisch onderzoek.
PatientsLikeMe is in 13 jaar tijd tot de grootste 
patiëntencommunity ter wereld uitgegroeid, met 
inmiddels meer dan een half miljoen gebruikers die over 
2.700 aandoeningen informatie bijhouden en delen. Het 
businessmodel van PatientsLikeMe is om bepaalde data 
te verkopen aan derde partijen. Zij bouwde hiervoor een 
data- en onderzoeksplatform om samen te werken met 
farmaceutische bedrijven en klinische instellingen. Hier is 
het bedrijf ook duidelijk over naar gebruikers: transparantie 
en openheid zijn pijlers van de community. PatientsLikeMe-
profielen bestaan alleen uit door gebruikers ingevoerde 
informatie. Maar die profielen worden natuurlijk veel rijker 
wanneer er ook informatie over beweeggedrag, bloed en 
zelfs DNA kan worden toegevoegd. Grote belofte is dat de 
machine learning en kunstmatige-intelligentietechnologie 
van iCarbonX nieuwe verbanden of correlaties kunnen 
aantonen die mogelijk nooit eerder aangetoond zijn. Dat 
geeft PatientsLikeMe gebruikers hopelijk nog meer inzicht 
in de medische, gedrags- en omgevingsfactoren die van 
invloed kunnen zijn op hun ziekte.

Bron: Smarthealth.nl

ICT en data: fundament van de GGZ
Veel winst valt nog te behalen bij het inzetten van zorg- en 
klantdata voor zorgverbetering. Een solide IT-structuur 
faciliteert administratieve processen én data-analyse. De 
software moet niet alleen op registratie en communicatie 
gericht zijn, maar ook op hergebruik van data. Nu vormt 
de registratie van zorgprestaties nog vooral een zware 
verantwoordingslast. Maar door verschillende data beter te 
ontsluiten en aan elkaar te koppelen groeit het inzicht in wat 
wel en niet werkt. In de nabije toekomst zullen ICT en klantdata 
het fundament van de GGZ vormen. Standaardisatie van 
registraties en data-uitwisseling kan in het gefragmenteerde 
GGZ-veld veel opleveren. Ook zorgverzekeraars hebben 
hierin een belangrijke rol. Zij beschikken over veel nuttige 
klantgegevens, gevoed vanuit de verschillende zorgsegmenten.
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De digitale winnaars

GGZ-aanbieders die de digitale kansen pakken zijn de winnaars 
van morgen. Radicale stappen vooruit zijn nodig in: de 
behandelketen, de organisatiecultuur en het verdienmodel.

Vooruit in keten, cultuur en 
verdienmodel

Vooruit in de keten
De digitale winnaars:
• Verleggen het zwaartepunt van zorg naar het begin van de 

behandelketen.
• Kijken voorbij de grenzen van de gebruikelijke keten: 

investeren in preventie, zelfzorg en in deels openbare online 
patiëntplatformen is noodzakelijk om relevant te blijven.

• Vermengen online en face-to-face hulpverlening voor klanten 
door de hele keten heen. Van lichte tot zware hulpbehoefte, 
voor ieder type klant kan e-health toegevoegde waarde 
hebben.

Verschuiving in de GGZ-keten: meer preventie en 
laagdrempeliger zorg
omvang cirkel = belang in keten

Bron: ING Economisch Bureau

Vooruit in de cultuur
De digitale winnaars:
• Ontwikkelen een visie op digitalisering van zorg en processen.
• Maken een cultuurverandering door, waardoor digitale 

dossiervorming, digitale zorgtoepassingen en data-analyse 
hoekstenen van de dienstverlening worden.

• Gaan anders werken. Bestaande werkwijzen worden 
fundamenteel herzien om met inzet van digitale middelen 
efficiënter en klantgerichter te kunnen werken.

• Investeren in radicale vernieuwing én schrappen werkwijzen 
en diensten die als gevolg van de innovatie niet langer 
(kosten)effectief zijn.

• Zien data niet langer als administratieve last, maar als 
grondstof voor meer toegevoegde waarde. Data zijn cruciaal 
voor zorgvernieuwing, maar ook voor transparantere 
verantwoording en zo voor meer vertrouwen bij stakeholders.

• Vormen allianties met partners in de sector en regio, 
softwareontwikkelaars en zorgverzekeraars. De kosten gaan 
voor de maatschappelijke baten uit. Dit vergt: cofinanciering, 
cocreatie en het belonen van zorgverbetering door 
verzekeraars.

Vooruit in het verdienmodel
De digitale winnaars:
• Vormen zich om tot technologisch gedreven 

ontwikkelbedrijven die continu nieuwe digitale 
zorgtoepassingen bouwen met inzet van data en 
klantfeedback.

• Positioneren zich in de volle breedte van de behandelketen 
om de vernieuwing door de hele keten heen vorm te geven.

• Bouwen specialistische zorg sneller af, omdat voorin de keten 
meer toegevoegde waarde kan worden geboden tegen 
lagere kosten.

Van

Naar

Zelfzorg Huisarts Basis-GGZ Specialis-
tische GGZ 
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Patiëntencommunity genereert data voor 
betere zorg

GGZ Eindhoven (GGzE) heeft de ambitie om door te 
groeien naar een inspirerende community voor mentale 
kracht. Dit betekent een grote verandering voor deze 
grote geïntegreerde GGZ-instelling. Zij is niet langer alleen 
zorgaanbieder, maar met haar E-lab ook steeds meer 
een ontwikkelomgeving voor digitale GGZ-toepassingen. 
Niet de ziekte, maar de persoon is leidend. De 10% van 
de klanten die zware, langdurige klachten ervaart wordt 
beschermd behandeld. Op termijn is er voor hen ook een 
online community beschikbaar. Het streven van GGzE is om 
de 90% van de klanten met lichte klachten vooral digitaal 
te ondersteunen. Onafhankelijk van plaats en tijd, de cliënt 
voert de regie. 

Verder heeft GGzE de ambitie om Mental Health Matching 
op te richten. Dit betreft een online platform voor de cliënt, 
zijn naasten en de behandelaar. Dit moet ook toegankelijk 
worden voor mensen die verminderd geestelijk welzijn 
ervaren, maar nog niet in contact zijn geweest met de 
GGZ. Het doel is het vermijden van GGZ-zorg om zo de 
zorgkosten en het ziekteverzuim te beperken.

Bron: GGzE

Radicale vernieuwing op drie aspecten

Nieuwe fase in de GGZ

Verdien
model

Keten
Cultuur

De digitale winnaars
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Bijlage

Stelselwijzigingen in de GGZ van 2012 tot en met 2015:

Bron: ING Economisch Bureau

Landelijke afspraak om ggz-opnameplaatsen 
met 33% af te bouwen.2012

Bekostiging via diagnosebehandelcombinaties
(dbc’s)

Invoering basis-ggz en gespecialiseerde ggz 
onder de Zorgverzekeringswet

• Invoering Wet langdurige zorg
• Overheveling jeugd-ggz, beschermd wonen + 

enkele andere taken naar gemeenten

2013

2014

2015

Uitvoering door zorgverzekeraars

Uitvoering
door gemeente

Uitvoering
door gemeente

Uitvoering
door zorgkantoren

Zorgverzekeringswet

Wet
maatschappelijke
ondersteuningJeugdwet

Wet 
langdurige zorg

GGZ-praktijkondersteuner
Lichte zorg in huisartsenpraktijk

Jeugd
GGZ
Voor 
iedereen
tot 18 jaar

Langdurige
GGZ
O.a. dag-
besteding,
beschermd
wonen

Langdurige
GGZ
Langdurend
verblijf GGZ-
instelling
(> 3 jaar)

Huisarts
of ander
verwijzer

Basis-GGZ
Lichte tot matige GGZ ambulant

Gespecialiseerde-GGZ
Complexe zorg

Inrichting van het GGZ-stelsel sinds 2015:

Bron: Nza, bewerking ING Economisch Bureau
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