
Digitale transformatie  
voor toekomstbestendige  
medisch specialistische zorg

• Onze ambitie is om eind 2022 ten minste 25% van de 
poliklinische zorg digitaal te verlenen.

• Eind 2024 hebben we met 80% van de zorgaanbieders 
in de medisch specialistische zorg afspraken gemaakt 
over een hybride zorgaanbod voor minimaal drie 
chronische patiëntengroepen, te beginnen met 
hartfalen, COPD en IBD.

Hoe stimuleert en faciliteert CZ groep dit?
• We maken zorginkoopafspraken met ziekenhuizen 

die een hoge inclusie ambiëren, bijvoorbeeld op de 
nieuwe innovatieprestaties E-health. Onze ambitie  
is dat gemiddeld 70% van de populatie van de 3 
chronische ziektebeelden binnen 2 à 3 jaar geïnclu-
deerd is in een nieuw en duurzaam ingericht zorgpad. 

• Onze focus gaat uit naar bestaande en nieuwe 
partnerziekenhuizen. We schalen in 2022 op naar 
minimaal 10 partnerziekenhuizen. 

• Partnerziekenhuizen kunnen ondersteuning 
verwachten in de vorm van denkkracht, kennisdeling 
en transitiefinanciering. CZ groep is volgend voor alle 
andere ziekenhuizen waar we geen marktleider zijn, 
mits de digitale zorg impactvol is. We faciliteren 
kennisdeling over hoe de opschaling van digitale zorg 
te versnellen is en over de impact daarvan op de 
capaciteit, de toegang, de kwaliteit en de kosten. 

 
Wat verwachten we van zorgaanbieders?
• We willen periodiek met zorgaanbieders overleggen 

over de voortgang op het gebied van inclusie, het 
effect op de KPI’s, kennisdeling, communicatie en de 
toekomstige opschalingsagenda. 

• We maken afspraken over het delen van kennis en 
data met andere ziekenhuizen en CZ groep. 

• We verwachten eenzelfde gedrevenheid als CZ groep 
heeft om de digitale transformatie gezamenlijk tot 
een succes te maken.

Algemeen

Als zorgverzekeraar denkt CZ groep mee over de toekomst 
van de gezondheidszorg in Nederland. Om de uitdagingen 
in de zorg het hoofd te bieden, moeten we met elkaar de 
zorg anders inrichten. Digitale vormen van zorg zijn 
daarbij cruciaal: we kunnen én willen niet meer zonder. Er 
is een transformatie nodig om de zorg aan te laten sluiten 
bij de wensen van patiënten én om de zorg toegankelijk 
en betaalbaar te houden. Met de implementatie van 
sociale en technologische innovaties werken we vandaag 
al samen aan de zorg van morgen. Die is digitaal of 
hybride waar het kan en fysiek waar het moet.

We stimuleren zorgaanbieders om meer werk te maken 
van innovatieve vormen van zorg. In diverse projecten en 
met onze duurzame coalities werken we in co-creatie 
aan de implementatie van nieuwe zorgpaden, waarbij 
digitale zorg een belangrijke rol speelt. We kijken samen 
bij welke behandelingen digitale zorg de meeste impact 
kan hebben. We doen gezamenlijk onderzoek, wisselen 
kennis uit en leren van elkaar, zodat we samen de 
transformatie naar digitale zorg in heel Nederland 
kunnen versnellen.

Bent u geïnteresseerd in de bredere kijk van CZ groep op 
de opschaling van digitale zorg naar duurzame zorg? Kijk 
dan op Zorginkoop en Digitale zorg - CZ. 

Medisch specialistische zorg

Wat is onze ambitie? 
• Digitalisering is voor de medisch specialistische zorg 

(MSZ) onmisbaar om in de toekomst de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te 
kunnen waarborgen. 

https://www.cz.nl/visieDZ

