Digitale transformatie voor
toekomstbestendige paramedische zorg
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.

Wat is onze ambitie?
CZ maakt zich sterk om in de paramedische zorg de
zelfredzaamheid van de patiënt te stimuleren via meer
blended zorg en volledig digitale zorgtoepassingen. Dit
heeft een positieve invloed op de toegankelijkheid van
zorg. Patiënten kunnen sneller terecht, beschikken over
adequate digitale (na)zorg mogelijkheden en kunnen

laagdrempelig contact hebben met hun behandelaren.
Het doel van deze digitale zorg wat betreft betaalbaarheid
en kwaliteit is: zorg tegen dezelfde kwaliteit met lagere
kosten of hogere kwaliteit met dezelfde of lagere kosten.

Hoe stimuleert en faciliteert CZ dit?
De zorgaanbieder kan medewerking en stimulering
verwachten op het gebied van ontwikkeling en
implementatie. We onderzoeken bijvoorbeeld de resultaten
van revalidatie na een nieuwe knie of heup die volledig
op afstand plaatsvindt (moveUP). Daarnaast zoeken we
naar andere mogelijkheden om de ambitie waar te kunnen
maken. Zoals blended care bij bekkenklachten, chronische
rugklachten of bij logopedische vraagstukken. Een ander
concreet voorbeeld is App de Fysio waarbij we voor onze
Just verzekerden een volledig digitale zorgoplossing
aanbieden. Bij positieve resultaten is het onze intentie
om verder op te schalen.

Wat verwachten we
van zorgaanbieders?
We helpen zorgaanbieders bij de ontwikkeling en
implementatie. CZ verwacht in deze situaties een
echte samenwerking met de zorgaanbieder en volledige
transparantie over de resultaten. We verwachten dat de
zorg een vervanging is van bestaande zorg en dat deze
even doelmatig is tegen eerlijke kosten.

